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 ,תא ך5 קארראוש רתעד קזכ
 ס\ גט :תו)\יל'ג כ 5כ

 ,.תזכ רב\כ 4 ..;דתמע4 רסוסלכזכ |

 ... סופייש וכ

 /> 4וא הכי תא
 ...פ'שרה יג ס5כ רופיש

 - תוריפ לכוא אלו םד התוש אל אוה
 20 דומע - ןמטאב אוה

 26 דומע - םיקחשמו סקימוק

 רבכ םיאבה םי-\\12-ה תרשע
 הלרגהב ופתתשה ךכו יונמ ושע
 תנתמ 26 קחשמב וכזו תישדוחה
 חלשיי קחשמה - םטפ 8

 חתפמ יעור םלושמ :םהיתבל
 אסא ,ןולקשאמ רמוע ןומגא ,הוקת
 קירא רנרל ,תורוד ץוביקמ דדלא
 תעבגמ ןתנ רב ,בקעי ןורכיזמ
 ענרב ,דודשאמ ןדיע רקנס ,הדע
 סירוב בוקינלמ ,הינתנמ רואיל
 ןיקסרו הרדגמ ידג קפא ,תג תירקמ
 .ןורשה תמרמ ריאמ

 העדוה

 םיארוק תולאשל תובושת
 16:00-14:00 תועשה ןיב םייונמו
 ןופלטה רפסמ !בל ומיש .דבלב

 ריאשהל ןתינ ובש ,זיוו לש שדחה
 :אוה םויה תועש לכב תועדוה
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 ו א ו יו |

 ומ = ל = ו י-ם קש

 סקימ :סקימוק
 סונייקואל רבעמ תושדח
 תודמול תריקס :6-
 קי יי קל מ 6
6 
 סלטקרפ

 םיפיט
 ל"וחמ םיקחשמ תריקס :6
 שיבא 6
 6 יראל 6%
 רזוח ןמטאב 6
 הרפואה םוטנאפ :6
 היחהו הפיה 6
 רטסופ
 :האנה תוריקחל תיצראה הדיחיה
 םיקחשמו סקימוק
 םיבתוכ םיזיוו
 ביירד הגמ הגס
 /ן/ ר"ד םע תובושתו תולאש
 ודנטנינ רפוס
 םיפיט :יוב םייג ודנטנינ ,הגס
 יוב םייג
 :םידיקפת יקחשמ
 םישדח םירצומ תריקס
 ךשמה :ךובמב ךובנ
 םינומחית :םידיקפת יקחשמ

| = 
 תוימעפ-דח תואקתפרה
 ילפ הל ןגרומ :םידיקפת יקחשמ
 ינוידב עדמ :סקימוק
 חול

 הקפה לוהינ * קוצ רינ :ךרוע * ביבר דוד :להנמ
 * גרבלוז הרהוז :תינושל הכירע * ףארצ יליל :תועדומו |
 ףחש ,קוצ רינ ,ו/12 ר"ד :םיפתתשמה * ביטגנ הדוהי :םלצ |

 ,ץכ יזייד ,ימדש ןרוק ,סלדיא דוד ,ייפ הל ןגרומ ,רוצ ןב
 בוציע * הכונח רמות ,לט ינור ,סקופ ידע ,רעס-ןב ןרע
 הינבו ,דומיע ,רדס * ןח ןונרא ,רנימק ולוס :יפרג
 :סופד * תויגולונכט םסקימ ,לגיפש הקירא :תבשחוממ
 :הלהנמו תכרעמ * ןוחרי ,וא[2 :ל"ומ * מ"עב טנירפוט \

 :יתכרעמ רמוחלו םיבתכמל ןעמ * קרב ינב ,13 תרנכ
 | * 03-5794711 :לט * 51114 :דוקימ ,קרב ינב 2409.ד.ת |

 07-373221 :ותליא) .5 * 03-5708174:סקפ

 ,תונתשהל םייושע ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ
 חלשיש רמוח .תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה
 .רזחוי אל תכרעמל

 .... םטםםטייייזזזזייייוווו

 המ םכתא לואשל חוכ יל ןיא
 אל םעפ ףא םתא יכ ,םכמולש
 החנה תדוקנמ אצנ םא .יל םינוע

 םיאירב םתאש דיגנו רדסב לכהש
 בצמב םתייה אל םעפ ףאו הללאל
 שיגהל חמש ינא ,רתוי בוט חור
 ,תכרעמה םשבו ימשב - םכל
 סופדה ידבוע ,תרחבנה
 ןויליגה תא - םיאקיפרגהו
 .זיוו לש תחאו םישולשה

 ךרדב ומכ ,וישכעש איה תמאה
 הצק לע םכל רפסל רומא ינא ,ללכ

 םייזכרמה םיאשונה לע גלזמה
 תובתכה לעו ןויליגב םיעיפומש
 .םעפה תומסרפתמש תובושחה
 דואמ טעמ יתעדלש איה היעבה
 ךכ ,ילש רוטה תא םיארוק םישנא
 יאשונ תא טוריפב ריכזא םאש
 תאז השעא וא ןויליגב תובתכה
 .הברה הנשי אל שממ הז - הרצקב

 ירה תאזל םאתהבו ךכל יא
 :תחאו םישולש זיוו ירקיע םכינפל

 נאבהקנורטקלאהתכורעתמתושדח
 ,לקטנטהלעתמלוצמהריקח,הילג

 ומכבשחמיקחשמ
 לעהבתכ,רדנמוקגניוושיבא

 סקימוקלע,הרפואהםוטנפלשובוש
 יקחשמו

 םיפיטוםיבתוכםיזיוו,בשחמ
 ןגרומ,סקימוקוזיוורוטקודו
 םידיקפתיקחשמוםינומחיתו
 .בינגמרטסופןבומכודועודועו

 אל .יפוי ?םתנבהו םתארק
 ינשב רוטה תא םייסל אלא יל רתונ
 :םיאשונ

 היהי הווקמ ינא .ףרוחה .א
 תוחפש המכ םע לק ףרוח םכל
 רתויש המכו םיבוטר םידגב
 םינומרעו םוח ירזפמ ,םירונת
 נהוא דואמ תישיא ינא) םייולק
 .(ףרוח

 אבה ןויליגב .אבה ןויליגה .ב
 זיווב םידומעה לכו ונגהנממ גורחנ
 םידיקפת יקחשמל םישדקומה
 םישדח םירצומ תריקסל ודחויי
 הנורחאל ץראל ועיגהש ,הז םוחתמ
 םתס היהת אל וז - ונבצעתת לא)
 ארוקל תוריש אלא תמוטרפ
 .(םידיקפת יקחשמב ןיינעתמה

 וא'צ
 קוצ רינ

 על



 תושדח חוו ודנו סוניקואל רבעמ

 ,רבמטפס תליחתב

 תכורעת הילגנאב המייקתה

 .היזיוולטהו בשחמה יקחשמ |

 לכ םתלוכרמ תא הב וגיצה

 יקחשמ םלועב "ימו-ימ"-ה

 ודנטנינ ןבומכ םהבו ,6--ה

 ןבומכ רקיב זיוו ר"ד .הגסו

 ,רייס ,(?אל ךיא) הכורעתב

 תא םכרובע ךרעו טקיל

 .םיאבה םימשרה

 זיוו ר"ד :תאמ

 הרדענ אל 110-8005007" תרבח וליפא

 תא םש הגיצהו ,הגצהה ןמ

 המדמ - יז[ דא 5 ץ[16ד -ה

 .שדחה יראלופופה הסיטה

 החכנ הבש ,הכורעתה לש יללכ הארמ

 םלועב הנכותה יתב לכ לש תוגיצנ

 םירוטלומיס ,ליגרכ ,הגיצהש סורפורקימ
 םירוטלומיס םג םעפהו םישדח

 הליפאב דדוב :ועיפוה םילודגה םיטיחלה

 לש :ג:סאמ זא דזחמ םגחא"

 דדוב" ךותמ םיעטק םג הגיצהש ,םרגופניא תרבח

 ןוגכ תושדח תואקתפרה הגיצהש הרייס םיסדרדה תאו ,אבה שדוחל ןנכותמה "2 הליפאב

 .ביבח זא 81.1, קחשמו "6 יראל" .ודנטנינ רפוסל

 ודו סוניקואל רבעמ תושדח [

 הכורעתה ןמ ורדענ אל
 תומסרופמה תויומדה לכ |

 .ודנטנינ לש

 םע ,הרדענ אל איה ףאש ,ספיליפ ודנטנינל םיקחשמ תינרצי ,דיילוקא

 תובתכ האר) הלש 60-1-ה תכרעמ םיקחשמה דחא תא הגיצהש ,הגסלו

 ןיינע הררוע אל ברה הרעצל ,(םימדוק תונויליגב - "יסבאב" - ודנטנינ-רפוסה לש רתויב םיבוטה

 .ידמ בר .ביירד-הגמ הגסה תסרגב
 .םש הארנ /1)(3)(2. םג

]- % 

 גיצה ןיינעמ ןודא
 סייט את" הריכמל עיצהו

 תא וב שיש "תיתיב הסרגב

 דעו הסיטה הגהמ ,שורדה לכ
 שוחל ידכ ,תבורעתה תידי

 לש תיתימא השוחת תיבב
 !דואמ םישרמ - הסיט

 ]| טווח,

 ן.'

 ,':כט-םייג ₪

 ושא הלוע בכוכ האמ -

 ןמטאב" תא הגיצה ₪
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 ,המצע ודנטנינ
 "םי" תגיצה רשא
 םיקחשמ לש
 וובע םישדה
 יוב-םייג ה
 .ודנטנינהו

 ?םיקחשמ אל םירטושש רמא ימ 4

 םא ימ ,התיה הכורעתה לש תימשירה תחראמה
 םיטיהל תרדס התע האיצומש ,ןי'גריו ,אל
 ,םיבשחמל ןחו היזיוולטה יקחשמל ןה םיחוטב
 לגנו'גה רפס ,לסחמה דגנ פוקובור ,ןידאלא :ןוגכ
 הזסאד4ז. אס[ ך...ו ינסיד-טלוו לש
 !ו!םיאישה לכ תא רובשיש



 0 ,זיוול יונמה תא שדחמ וא םתוחה לב

 ןודעומה .םיזיווה ןודעומל ףרטצהל לכויו ישיא תורבח סיטרכ לבקי
 .שדוח ידמ םינוש םירפוצו תועפוה ,םיעצבמ ,תוחנה וירבחל ןגראמ

 :תואבה תויוכזהמ התא םג הנהיתו 12 -ל יונמ השע
 .חייש 140.- לש ריחמב תונוילג 14 - יתנש יונמ וצ
 .חייש 240.- לש ריחמב תונוילג 28 - םייתנשל יונמ צ

 :תונתמ 2 לבקמ יונמ לכ רצ
 קחשמ ₪6:.-ה יקחשמ לש ךיינתה-רפסו /6:. םינוטילקת 2 ללוכה.1 ןא

 | .ררוואמ-הייחצמו 6 קחשמ

 5595 9 | < ;,דרובטקסה רענ .ןושארה ןויליגה תלבק רחאל שדוחכ וחלשיי תונתמה--םישדחה םייונמל :א

 9 00099. ףודשה םעז סמייג גאב תנתמ ,בשחמ יקחשמ 10 םייונמה לכ ןיב ולרגוי שדוח לכב א

 49- ל 55500769 ;יטיפארנג !רבח סיטרכ !שדח 4 !סימדוק תונוילג תשיכרב תולודג תוחנה .צ

 | | | וז2ל יונמ לע םויה דוע םותח ?הכחמ התא המל זא
 !דחא ולא לש וליפא הצמחהב ןכתסת לאו

 --ה םייונמה תקלחמ /12  דובכל
₪ 

 | ₪ |... -- קרב"ינב 1409 .ד.ת
 <2-2גייסר ליורו זיוול יונמ לע םותחל ינוצרב |

 .. .יסמ \/[2. ןויליגמ יונמ תויהל ת/שקבמ (לוגיעב ףקה) תונוילג 28 וא 14
 ח"ש 140.- ךס לע האחמה תפדוצמ כ א ןמס - הנתמ יל וחליש |
 .תונוילג 14 רובע ןמוזמב םינוטילקתו רפס + בשחמ קחשמ ב |
 ח"ש 240 ךס לע האחמה תפרוצמ ב הייחצמ - ררוואמ + בשחמ קחשמ ב |

 .תונוילג 28 רובע ןמוזמב ת/שדחמ ינא \- ה/שדח יונמ ינא 3 |
 ףקה) :יארשא סיטרכב בויח תארוה 'כ החפשמו יטרפ םש |
 סרנייד / טרכארשי / הזיו (לוגיעב הדיל ךיראת |

 סיטרכה לעב םש

 תשרב רבמבונ שדוהל םיעצבמ

 :רבח סיטרב תגצה םע גאב תויונח

 "ודנטנמ רפוס" קחשמ תכרעמ :לע החנה % 5
 % .הדנטניג רפוסל קחשמ תוטלקו
 :טמייג גאב יקחשמ תויבר לע תזידעלב תוחנה

 םירבחל ריחמ | .ליגר ךיחמ |

 -- המה 0 מ ₪ ..ו+7- - --

 סיטרכה לעב תמיתח

 35 לש םיישדוח םימולשת 4-ב בויחה 8

 ח"ש 140.- כ"הס ,תונוילג 14 רובע ח"ש

 60 לש םיישדוח םימולשת 4-ב בויחה 8

 .ח"ש 240 - כ"הס ,תונוילג 28 רובע ח"ש
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 ה ה ה | ה ה | ה | ל | ה | | | ה | ה | הלה | ה | ה | ההארה | הל | | ה

 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 תינוכמ לש המש אוה טאפ-טאפ
 ףרטצהל אוה הנוצר לכ רשא ,הריעצ
 ידכ ךא .תיתנשה תוינוכמה תכולהתל
 המצע תא ץוחרל הילע הכולהתל סנכיהל
 תייחו ןולב גישהל ,תוינוכמ תפיטשב

 ספות הנכותב רובידה .רבד לכ טעמב לש

 ליגב םידליש ןוויכמ ,בושח קלח אוה םג
 םהל רזוע רובידהו אורקל םיעדוי םניא הז
 אלמ לוצינו הנכותה הולעמה לע רבגתהל
 .הלש

 ,םידליל רזע תרבוח תפרוצמ הנכותל

2% 

 ?טושפ רבדה יכ םכל הארנ .םיעושעש

 .הרמ תועט םתא םיעוט
 לולסמ רובעל טאפ-טאפ ונתינוכמ לע

 תייחו ןולבה תא אצמי ופוסבש "םילושכמ"
 ףסכ חיוורי םג ,ןכ ומכו םיעושעשה
 .ותעיבצו ותפיטשל

 םש)ו "הכולהתהו טאפ-טאפ" הדמולה
 תדעוימ (הלא תורוש תביתכ ןמזב ינמז

 תנייטצמ הנכותה .7 דע 3 יאליגב םידליל
 היצמינא ידי-לע תנווגמו הפי הקיפרגב

 תבקוע תרבוחה .םיעבצו דדחמ ,ןורפיע
 םג התוא תראתמו ךסמה לע הלילעה רחא
 תרבוחכ םג תננכותמ תרבוחה .תרבוחב
 .הלופכ האנהל העיבצ

 ואצמי ךסמה לע םגו תרבוחה ךותב םג
 םינועושעש לש דואמ בחר ןווגמ םידליה
 הבישח יקחשמ ,םיעבצ יקחשמ ,לזאפ :ןוגכ
 ןוגכ ךרדהמ םילושכמ ריסהל דציכ)
 .'דכו םיכובמ ,(םירמסמ

 לע ובש עטקה אוה קחשמב דמחנ קלח

9 

 םלשל לכותש ידכ ףסכ חיוורהל טאפ-טאפ

 תארקל הלש העיבצהו הציחרה לע

 ידי-לע תושעל וילע תאזו ,הכולהתה

 םתיבל תלוכמהמ םיכרצמ יחולשמ עוציב

 אשדה תמיזג ידי-לע ,ןכ ומכו םינוקה לש

 ומזגיש הכירצ תינוכמ לכ אל ,בל ומיש)

 המישמ עוציב לכ רובע .ואשדה תא הלצא

 םלשל לכות וב עבטמ טאפ-טאפ לבקת

 | .העיבצהו הציחרה לַע

 יוהיז לע םיססובמה םיקחשמ םג םנשי

 ויתואיגשמ דומלל דליה לכוי ןכ ומכו

 לע העיסנ ןוגכ) םינוכנ אל םיכלהממ

 .(םירמסמ
 ןה הדמולה לש תויסיסבה תושירדה

 םלוא (חישק ןנוכו ינועבצ ךסמ) תוהובג

 בשחמל לוק סיטרכ םג היהי יכ יוצר

 טאפ-טאפ .דליל האנהה אולמ תחטבהל

 יסיסבה ןויערהו הלעפהל הלק הנכות איה

 אל םירוההש אוה הנונכית ןמזב היהש

 אוהש ןמזב דליה דיל תבשל וכרטצי

 הדמולה תא לעפתל לוכי דליה .קחשמ

 לע גצומ החיתפה ךסמש רחאל דבל

 .בשחמה
 ,דואמ הדמחנ הדמול הניה טאפ-טאפ

 הפיטעה לע םימושרה םיאליגל תמאתומ

 .הב וקחשי רשא םידליל האנה החיטבמו

 .ץלמומ

 הדמול :גוס

 7 דע 3 :םיאליג

 יצחו 6 < 6 4 :הקיפרג

 [דואמ הדמחנ היצמינא)

 6 6 || ;(ימינפ) לוק

 6 6 6 6 6 | ;(סיטרכ) לוק
 ש 6 6 6 )6 :ףיב

 %- 6 0-0 4 ללב

 ופיב פיב) .םוחב ץלמומ :רוציקב
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 םילקטנטהמ דחא ,ןמז ותואב .יבשב םתוא קיזחמו םילקטנטה ינש תא ספת רוספורפהש ךכ לע בתכמ ולביק ונירוביג תשולש

 .םלועה לכ תא שובכל הסנמ אוה ,הברה ותמכוח תרזעב .תועורז יתש לעב םכח רפוס רוציל ךפוהו ,םימהוזמ םיממ התוש
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 , .לקטנטה לש ומוי אוה השק םוי םיאור םתאש יפכ ?םילקטנטה לש דמחמ תויחל וכפהי םדאה ינב לכ
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 םלועב רתויב צופנה לוקה סיטרכ

 תירבעב תרבוח +

 50 אפ 1.45: חס 20 זאפ :2 'סמ עצבמ

 :ללוכ ,םלועב רתויב ץופנה - ינופואירטסה לוקה סיטרכ

 תינמז-וב םילכ 22 דע תעמשהל םינופאירטס לוק יצורע 22 +

 .(רזייסיטניס)

 יייע תוניגנמ לש הכירעו הטלקהל אוזפ] ל רוביח תורשפא +

 .ןגרוא

 .ףסונ רקב סיטרכב ךרוצ אלל ,60-801 ל האלמ הנכה +

 תוגצמ תריציל ,תיעוצקמ הידמ יטלומ תנכות +

 .תונולח תביבסב תויביטקארטנוא

 :ליכמה 62 ןוטילקת - דחוימ סונוב +

 .לוק יעטקו תופמ ,תויצמינא ,ואדיו יעטק

 חייש 789 חייש %

 :םיללוכ 2 יסמ עצבמו 1יסמ עצבמ
 ,בשחמה יייע רוביד ,לוקל רזע תונכות :05 ל תונכות +

 .תוגצמ תונכות ,רבדמה יכותה ,םכחה ןגרואה

 ,לוקל 001.5 תנכות ,לוקה וידוטס :\1אססוא5 ל תונכות +

 רובידל הנכות ,הניגנ תבית ,ןוצבשת ,רבדמה ןמויה

 .טסקט תארקהו

 .500 ידניאיי תוינוכמה צורימ :םיפירטמ םיקחשמ 2 +

 .הרעסב םלועה תא שבכש קחשמה"םילולמנ

 .םילוקמרל רישי רוביח רשפאמה ,4₪ דע רבגמ +

 : . יסמ עצבמ |

 ג90ח5/540א18 6 תכג] עב א ב5016 ןנוכ |

 ,תונומת ,םיטסקט ללוכה ,האלמ הידמיטלומ תידפולקיצנא

 רקב סייטרכ ללוכ

 ;4 יסמ עצבמ

 ק6-ל ואדיו סיטרכ

 יג יגיב יו יג יח יסמ עצבמ

 50שאפס 15155 2 קח[ .טאש
 רקב סיטרכ + 62 א[ ןנוכ

 מ םירוטילקת ינש +

 :6 יסמ עצבמ
 50 אפ טוד 0
 390₪5/54018 "כ אכא] ךנוכ+

 6 רוטילקת+

 :תללוכ ליחתמל -

 | חייש 2060 חייש 0
 יוגב יוילג :1 יסמ עצבמ

 :6פ ירוטילקת 7 + ליחתמל הידמיטלומ תכרע
+ 00%1 ]| 
 דחמ .האוא(ה15 +
+ 55 1101 51.0 
 057 6תאסאוג 8 אופ +

 אמ אוסאאמצ 151.גאס + |
 507 וג קסאפ סש וש ים +
 א תסתמ ןא דצמ ואסמת כ 15 6 ה תאופא 5גא1:00+
 דסס1וסאאפ עוזה .דזאו:סזה םאסצ 0 018+

 .-רתויב םיבוטה םיריחמב םיבשעחמ תורפסו םירזע ,תונכותה לכ
 | | !שןית .אוי|5ואו ןוסולקיא , ןכי/וקא/5 :?32/כ 53/7 3תויא/ סו|וכ
 .חייש 7 חולשמו לופיט ימד ףיסוהל שי* .מי'עמ ללוב סילקשב ריחמה* לבגומ יאלמ* !וישכע ןמזה

 61116 דוקימ ,11616 .ד.ת ,א"ת 64 רקסניפ ,םיבשחמו םישנא לש הנכותה תקלחמ
 יפר/איגל הנפ) 03-295144 :סקפ .3 -5288448 ,03-295145 לט

 וזאס סאואוגאפטא
 - יסאלק קחשמל בשחנ
 ןיב בולישה .קדצבו
 םיגשיהל הרושקה הלילעה
 תוברק לש תוליעפ ןיבל
 ,רתויב ההובג המרב ללח
 .הלודג החלצהל ותוא וכפה
 חילצה ךשמהה קחשמ
 תוקד 15-ו ,הדימ התואב
 תרבודמ היצמינא לש
 יבשחמש וחיכוה החיתפב
 המ עצבל םילוכי ץ6
 אל םירחא םירישכמש
 .םילגוסמ

 ,א-/1א6 קר היה םויה דעו זאמ

 לש תוכלמה סכל דיחיה הרחתמה

 היה אל אוה .שזאס סאאגאפתא

 אוהש ינפמ דחוימב ,םישרמ ידמ רתוי

 ..ללחב הסיט לש השגרה ןתנ אלו טעמכ
 לכ א-טזאס ישנא ורכמ ,תאז תורמל
 םגו ,ירוקמה קחשמל תופסות ןומה ץיקה
 םיבכוכה תמחלמ לש 62 תסרג וחיטבה
 .הנשה ףוס תארקל

 תא הדיחפה יד תאזה הפקתהה לכ
 קחשמב בוש קושל האציש 008161א תרבח
 תונמאנ לע רומשל ידכ קר ,"יניצר יצח"
 .הינקחשו היתוחוקל

 שזאט 6סאוא1גאפמא" קחשמב
 רפס-תיבל חלשנ התא "ג6סמאוצ
 לע רופיסה תא םיללוגמ ןאכ .יללח סייטל
 דיתעל םיסייטה תא םיקדובו םינמאמ ךיא
 ידכ תאז לכ ,היימדהה ירישכמ לע
 םה םיסרליק םע םייתימא תוברק תארקלש
 .סייט יפולא ויהי טלוכ

 הביבס רוציל לכות רוטלומיסב
 ךמצע תוסנל וא ,ךלשמ תיתמישמ

 ךירבחו התא הבש 041)אד1.₪ד תמישמב
 לכל דחוימ יפוא םע ,העברא םה) ףנכל
 גוד לש םיבלש 15 ךרד םימחלנ ,(םהמ דחא
 שולשל קלוחמ בלש לכ רשאכ - טייפ
 םא .לכה ךס תויולקתיה 45 ךרד - תומישמ
 הלגת תונורחאה תומישמל עיגת
 קרזנ חבטמ רויכמ ץוח לכהש ךתעתפהל
 .ךרבלל

 איה וזה קחשמה תרוצב הדיחיה היעבה
 איהשכ ללחב המישמה תא תונבל םוקמבש
 רובעל ךילעש טווינ תודוקנ תצבושמ
 תחא תולקתיהמ רבוע טושפ התא ,ןהיניב

 תורשפא ןיא .ללכב טווינ אלל היינשל
 4 תדוקנל 1 רפסמ טווינ תדוקנמ רובעל
 תיחפמ הזו ,ירוקמה קחשמב ומכ (2 םוקמב)
 לש תינייפואה הריוואחהמ
 - קחישש ימ) .וא1אס סאו גאמה
 ימ לאשיש - קחיש אלש ימו עדוי רבכ
 .(עדויו קחיש רבכש

 ךל תנתינ תויללח לש הלודג תומכ
 .יסרליק לש תחא וליפא ןהיניב ,הסטהל
 וסנכוה םישדח קשנ יגוסו תושדח תויללח

 המ ךל היהיש ךכ ,ךלש ינויסינה שומישל
 ,םידמחנ תמאב םה םיקשנהמ המכ .תולגל
 הדש תא ץצומ רשא הקולע ליט לשמל ומכ
 ךל ןתונו תוינש 10 ךשמב ביואה לש ןגמה
 יניערג שיטפ ליט וא וצצופל תונמדזה
 .ינסרה יד ,ןיימדל תלוכיש יפכ ,אוהש

 ביוא תויללח לש תלבגומ תומכ שי
 לבא ,םיוסמ רוטקס ךותב הסיחדל תנתינה
 התא המישמה תא ליחתמ התא רשאכ
 ךילע םירוי םלוכ םהו םיביואה ןיב אצמנ
 ידמ רתוי סוחדל יאדכ אלש ררבתמ -
 .דחא רוטקסל יסרליק

 םישקומ תודש לש הרוצב עיגמ עפשה
 ןרק תולעב תויללח ,םידיאורטסא ,םידמחנ

 שי .ףוסיאל תויבחו םיסייט ןומה ,הרירג
 ףייכש םישלופה לש סיסב תויללח ןאכ
 תוינשקעו תונטק תויללחו ןהירחא ץורל
 לכות .םדגנ טייפ גוד תוברק להנל דמחנש
 תילמודנר תולקתיה לש היצפואב רוחבל
 ,םיבירי לש ןגלב לבקל ידכ (תירקמ)
 ,קחשמה תרימש לש היצפוא םג ןבומכו
 .רתויב םייסיסעה תוברקה לע רומשל ידכ
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 ו םינוש םינותנב ךא ןוטוינ

 תווחבומה םיעוצעצהו םיבשחמה תויונחבו גאב תויונח תשרב גישהל

 ₪ 03-5794711 קרב ינב ,13 תרנכ 'חר ,סמייג גאב י"ע קוושמ



 | 0 רע |

 שני וישי ]| וישנן[ ויש[ ויילנק ]| ןויכקיו

 בלש ,אסההפ]זה :10 בלש ,וטו6השמו ףאב ותוא םיש .לקמ הארת שדקמה תונפל ולפל דיגהל ךירצ ,זא .ותוא צ"לשארמ איבל יש תתל ךירצ קינקנה תא תחקל ידכ =* ,רורב בתכב םיפיט ונל וחלש !אנא
 בלש ,6זסוווצ :12 בלש ,םטוטא< 1 תא ליעפהל הז ירחאו הניפסה תא .ותוא ךושמו היחה הידנריק ימי ירבד ₪ .םדרייש ידכ ,חרפ רכומל .די בתכב אלו ספדומ יוצר

 לחופהמ םיח ול םירורפנה תא 4 ---
 סמ ו 0 צ"לשארמ ורפוטנפ ןור שי ,רבק הארת יאל עיגת רשאכ * ] \ .םסוקה תיבב הילצרהמ לדנק לייא .טּהמןסזתטש 3 תכלל ,תימצעה הדמשהה זונגנמ "

 לאימרכמ יצנושול באוי ךתשא תאצמנ וכותבש ץאיפפצ עתה תא \5 ₪ .רבקה לע - חרפ 7 : ול תתל ךירצ קנעה תא רובעל ידכ * םיגרואה ₪
 | אז גאז1ג6 אאפ10א ₪ תוסנלו (הרירגשה) דיתעל ה וקח שררה שש שר ושש תר סו ב - -- של 7 .קינקנו ןיי תא אפרל ךילע והובו-והותה ךותב =*

 חותפל רשפא ןשיה וידרה לש רדחב א רחאל .םכמצע תא רגשל 2-2 " : . 2 יו | - ךירצ ףועהמ רשב תכיתח תחקל ידכ =* .ועגפנש םירוחה לכ
 4 ְק | זאו הובג חתמ קקפ ףילחהל ב לע הימדה םסק םיימעפ תושעל | = .ויקלח תא תחקלו וידרה תא ךירצ ,לשכנ ןויסינהש ו 5 1 - .תעלות ול תתל ךירצ םיחפנה תדליגל סנכיהל ידב *

 םתאשכ דאנרבב ושמתשת לא = לעמש תלדה לא ץופקל םירזיבא אוצמל ךילע ןומראב * 1 יראל ₪ .יטסאה דליה

 תלד לע הרהזאה תא אורקל םיסנמ קיפס תא תחקל ,היצטומל ,תוכלמה טיברש תא :םייתוכלמ ל ךירצ ןיכסה תא לבקל ידכ +*
 לגוסמ אוהש בושחי אוה ,םידוקה .תילוגל התואו ךתוא רגשלו ינשו (ותוא ךל שי) עיבגה תא ,רתכה ו 0 - 5 7. םילשורימ ןש ןרומ
 .דימ ץצופתי תיבהו םהצפל | תבטמב אצמנ טיברשה .תוחתפמ 3 | ןי ת 7 שימייב וכלה ₪

 .היירפס שי וידרה ירחאש רדחב = אזאש 0057 6 ₪ | 7 -- " ןיכסב רזעה ,הטימל רושק התאשכ =* לע ןומירה תא קורז :ישילשה םויב א
 ו ירפחה . , ' | | תוטלבה תחא תא ףוחדל רשפא לכל ץיצהל ךירצ ,ןומראב * של יי 2 כ טרסה תא ךותחל ידכ תווטיבה דרב הא חב היפר
 .פייטל תטלק אוצמלו היירפסבש תא המיסקל תתלו םירוחה | י 4-7 - . ךירצ תולולגה תא תחקל ידכ =* חרבו וייר לש דבשה חתפמה תרזעבו

 ףוסב / < ךרד ןויגיפה 0 טרסה תא זאו טרסל ךתוא רושקל | 5 ה יב? = | הלימה תא ורצי תוביתה- ר | | 0 1 :
 1 תיתרטשמ המישמ ₪ 6 , | ירוחאמ אצמת תוחתפמה תא 4 תא רובשל רשפא זא .תספרימל ו - יתיר רז תידוס תלד שי ןורדפמה .תספרימל תיפמ תא םיש ,הנואיל לש התיבב =*

 ו ו | תחקל ךירצ םש ,ריזוה רדחל א . .שיטפב ןולחה חקו וב עג ,ריבאל תחתמ ןחלושה
 ול ונתו ינשה רדחב רבה להנמ לא קתפב לכתסהלו םצעה חתפמ ו .וניזקב השע ,ינרוה תא תררחשש רחאל * 5 םע תחתפנש הביתהמ בתכמ 6-26 אקו < הריכזמל םיאיבמ תולולגה תא * .ולש הדסקה תא
 רדחל םכתא ליבוי אוה .ףסכ .הנטקה הספוקבש = עבצ ןומעפ לכלו ןבל ,בוהצ ,ןבל םיה עונפוא לע תלדגמ תיכוכז
 םע וחלושה דיל ובש .םירומיה ילב תלחה הא חותפל לדכ .ךובמב אצמנ יד .(הנוש ביבא-לתמ דורטס יעור תא חקו (וכותב אצמנ התאשכ)

 ןקחשהש דע וכחו קירה אסיכה :הל דיגהל ךירצ ,תידיה דגנ הפורתה תא סינכהל ידכ =* | קורי חוכ הרשל ע 5 התאשכ יונפה אסיכה לע תבשל ך %-- א ,וידרה סורי יגלה תה ₪ .
 אוג לא דר הטטמ וי רז ל שמתשהל זאו וילע ספטל בושו .ךסמה לש לאמש דצב ןבאל תחתמ .היזיוו : ט 2 בקתו - לצלצו הטלקהה רותפכ לע ץחל * ולע ןכמ רחאל !וב וחצנתו םכתבוטל לכ לע לכתסהלו הכימשה תא ותוא תחקל זאו םלוסה לע ספטל - ו 0 5 תקל 7 5 תא תתלו -- תא .וידרל תרפופשה תא רבחו . | י שי : י | ְי ליחתי קחשמה - ףרטצי יעיברה דירוהל ךירצ םינפבו "1.2" ךירצ ,םימה לדגמל םילושליש ד ו תחקל ךירצ ,הלעמל .יקסיו ןימזהלו ירוביצה ןופלטה לע וידרה תא םיש *

 וכל .יוביגה עיגיש דע המ-ןמז וכחו ךירצ ,הנותחה תקיסומ תא שישכ =* ךירצ .וילע ספטלו גגה לע וסאלב ו - תא אצמתש רחאל * לע 0 ו יי - ,הטלקהה תא קספה .בלבש רפסמל ו | | | ל | ח . 0 .
 ןתי אוה ."61 78010" :ובתיכ ודי-לַע יאתחה לש ברקתהל ףרשנש תיבה תא תובבל ידב < .םמוקמב רדסה יפל עיבגהו חפב .תונוכמב רמהל רשפא :וניזקב * .(רבל חרבו תטלקהש 7-5 ךירצ זא רמושל םיבתכמה תא תתלו .הפורתה רתכה ,טיברשה תא רדסל ךילע .תעבט שי רויכב החישה תא יירל עמשה) 08-ל ויהתשכו תלדל בורקה שיאל תלדה תא חותפל ,תוגרדמב תולעל תא המינפ ךופשלו גגב קלח חותפל נכי תלה תא וורו תמיסה תא םילגמש דע תודיקה לצלצו הרוחא החישה תא רבעה

 וכלו רדחהמ ואצ ,רדשמ-טע םכל וירחא ףודרל ךירצ ,חרוב ריזוהשכ הדוסה יקש תא תחקל ךירצ ,הלילב דיל םלוקלמ תא שוגפתשכ =< הסינכ סיטרכ ונשי תילעמה דיל תא חתפ :1 'סמ הרקב חול ,לעפמב *
 ' , | | | | יורי . .

 :ובתכו בוש רבה להנמ לא תא תחקל זאו הלעמל דע תוגרדמב ינמיה דצה לע םתוא םישלו היפאל הסנו הארנ יתלבל ךופה ,םיגר -" | + דל ,גתמה תא םרה ,הרופאה הספוקה
 םכתא חקי אוהו "[גתא 5תז חוש" המיסקשכ ודגנ םחליהלו ברחה זא .(םידלי ינש לש וז) הדנדנה לש תא סיבת ךכ 0 ךמצע תא תוארל חוכשל אל) יש תוגחב תונקל ךירצ יא ,קורי ,דורו ,םוח :אוה םיעבצה דוק

 וקחשת םש םג .רחא םירומיה רדחל םע הכמ ול תתל שי ,ותוא תרקוד היולתש הדנדנה לע דנדנתהל שי .םלוקלמ דמועש ןקזל ותוא תתלו (םלשל הלאמש קיטסיו'גה תא ענענ ,דורו
 לכל ךכ ונעת ןכמ רחאל .וחצנתו .רמגנ קחשמהו רהמ ברחה היהי רשפאש דע ץיאהלו ץעה לע הוקת-חתפמ רמהקוטש לבוי ו 0 = ש .הנימיו

 חקי אוהו םכתא לאשיש הלאש ו ו 0% םשמו רפסה-תיב גגל הנממ ץופקל בוהצ םע םודא יוקיש בברעת םא * "וקו ה הוקת-חתפמ הידעו תרפא
 ךאלמ) קנרפשכ .רדשמ-וידרב !1 בלש :םיבלשה לכל םידוקה =* יה הדווזמבש טנרודואידב למ) -ויד א 8 .הגועו הפק ףירשל תתל ךירצ =* 1 קלחל שמתשהל ךירצ ,הירס ימה ו ך ו ע ק הל ךירצ ,חירסמ ולש , ושמתשה ,ןופלטל תונעל ךלי (ילרוג ןורכיז) קב שאלפ ₪ .(םיקשה יגתו יוקישה תא התש ,םיסוסה | 5 6 | \ | הפהש יראלל םירמוא םישנא םא =* 2 םינילבוג ₪ אוהו ורדחב ויהתשכ .רדחל םכתא 5 ילב דצה) הדנדנה לע ץופקל מל ךל .םותכל ךפהי אוה - בו

 לל הני : | ןתונ אוהש יוקינל הכרעה תרזעב ו
 ,םכב תוריל הסני (רבתסמ ,תוומה בלש ,5זזאשה :2 בלש ,םגאדמ זאו חדקאה תא תוקנל דירצ ,דל הוקת-חתפמ רמהקוטש לבוי |

 תא ורמגת ךכבו תרובגת סנכית ,אסו אא :4 בלש ,א 5 3 ל דל 1 2 - 2 ל \ ידניא ₪ אבס-רפכמ ברוד לארהו ימלשורי יבא
 ...קחשמה :6 בלש ,\ 1111185 :5 בלש ו השי | נכה רוגו סנו'ג הנאידניא \גאז46 אאפזסא 2 ₪

 ה תא סופתלו ןחלושה לע לכתסהל | ₪* ןפסא לש ורדחמ רגואה תא חק = - ףוס ,אמקזיטא :7 בלש ,777/\ די ,המרמ רמהמה תא סופת ידב א טיטנלטאה 6 5 רה
 הב לשד , ב 7 ,דומצש לזרבה רוניצב תוריל ךירצ ,וטאלפ לש דובאה גולאידה םש המ ירוחאמ ,דרפ רוטקוד לש רדחב =* אל בתכב ומשרנ םידוקה :תכרעמה 8 ייל לה 0 0-8 [ + .-רא+ 6 ז לוע איהשכ ולש די ךתוא לאוש ןמשה תונחה רכומשכ = .חרקה תנוכמב ותוא םישו םילובה
 יוגש 2 בלש דוקש ןכתייו רורב | .ותוא רוצעל ידכ קפלדל זזדז.ם ז פסאיד אאסוא :הנע .57 אוה הרפסמו תפסכ שי ,הנומתה

 םילשורימ דינואל סדה (רבד) ץחל ,יכותל ךל ךכ רחא .דזמ דבאתמה לש רדחבש וידה תא חק =*
 םינ לבוג ₪ 5 0 5 ₪ שדקמה ךותב ,שיאל הבושתה תא .ןומיסא שי ירוביצה ןופלטב . ינשש ךירצ ,קובקבה תא תחקל ידכ * פפףפ | . ִר | | | רומא .1111.₪ :יכותל דגהו דא .םילובה םובלא לע ותוא ךופשו

 :4 בלש ,וטוק082 :2 בלש :םידוק א ךותל סט קריווקשכ ,קחשמה ףוסב * שיאה תא קיסעהל היפוסל רומא .ידוס רדח שי ריקה ןועשב =* .וקחצי םינקזה
 םא .הרונמה תא ול חקו אצ הז ןמזבו תחקל ךירצ רוטקודה תא םמסל ידכ * זאו םימב קובקבה תא אלמל ךירצ *

 .ולדגיש ידכ ,םיחרפה תא תוקשהל

 0%- [4כ

 לש ילאמשה דומעב בטיה טיבת .םהינשמ ול גוזמלו הפקה ינקנק תא
 לורדל דיגהל ךירצ היצטומה לזונ
 בואשל זאו וילע תוריל (טוונה)

 :7 בלש ,!ואאססחו :5 בלש ,ו

 :9 בלש ,ן6ןטו] :8 בלש ,היא הומו
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 ל
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 היגטרטסא קחשמ אוה 61.45 00ת ד
 תא הסכמ אוה .551 תיבמ בטיה טרופמ יתמחלמ
 .היינשה םלועה תמחלמ לש הכרעמה הדש לכ
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  קחשמה םש תא וא התניש / שזו א הוכח
 .תארקל ,לזרבה ךסמ יר זחאמ שחרתמש ,הלש
 = ו 6 תשדוחמ האנ 7
 28 ה

 2 גה .6087800/-ל
 ? רבכ ב.ג קה .רבמבונ ש 6

\ | 
 ו

 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 ירבח ומירה קחשמה םש עמשמל קר
 וב בשחמה ךסמ לעמ םהישאר תא תרחבנה
 ולמלימ "רזומ םש הזיא" :םיעוקש ויה
 .הנעטהה תולועפב ולחהו

 ,תרחבנה ירבח ושקיה "?שיבא הז המ"
 םיבע יכה םינולימב ונשפיחש תורמלו

 רשפ תא ונאצמ אל םיקבואמ יכה םירפסבו
 םיבייח ,הפי תלצלצמ איה ...לבא .הלמה
 .תודוהל

 הירואית יהוזו) ומש הארנכ אוה שיבא

 .הז םש אשונה קחשמה רוביג לש (דבלב

 רבודמ אל יכ ןיבהל רשפא הלחתהב רבכ

 שומח הז רוביג .ליגרה גוסהמ רוביגב

 תנפוא בטימב שובלו תיב-ילענב

 ימ ומכ הארנ אוה - הנורחאה תומ'גיפה

 ידכו .הקומע ףרוח תנשמ קעזוה התע קרש

 תא שיבא למלממ ,וזה השגרהה לע ףיסוהל

 ןכודה לע חונצל דמוע אוה וליאכ תוארוהה

 תרמוא תאז) וקיספה וב םוקמהמ ךישמהלו

 .ותוא (וריעה -
 םהב (םיכסמ) םיבלשל קלוחמ קחשמה

 אצמנה ,חתפמל עיגהל (שיבא) ךילע
 חותפלו ,רדחה לש דחא הצקב ללכ-ךרדב
 ,עיתפמ המכ ,תאצמנש 9 תא ותיא
 לכ תליחתב .רדח ותוא לש ינשה ודיצב
 הפמ-תיפוקיש שיבא ךינפב גיצמ בלש
 ואחמי - תרבע םא .אבה בלשה תא הגיצמה
 התא ,ןכ ,ןכ) םייפכ םלואב םיחכונה לכ ךל
 ב ילענב להק אלמ םלוא ינפל דמוע
 .אבה בלשל רובעתו (...המ'גיפו

 .םינוילעצ

 (םיבלש) רגתא :קחשמ גוס

 | 6 6 ₪ :הקיפרג

 6 6 6 | | ;(ימינפ) לוק

 6 6 < | :(סיטרכ) לוק

 ₪ + ש ;ףיכ

 4 6-0 -% ;יללכ

 בהואש ימל ?ריחמה תא הווש

 !יאדכ - הזה גוסהמ םיקחשמ

 ךסמ לכב .היעבה םצעל ,וישכעו
 - ןוכנ רבעמל דבלב תחא תורשפא תמייק
 םיעצמאב ןובנ שומיש ידי-לע תאזו
 דחא ןוויכל תוילעמ :ךתושרב םיאצמנה
 םתוא ליטתש רחאלש זג-ילכימ ,דבלב
 רשא הירטמ ,(המידק ךרדה תא וצצופי
 הנישב עוקשל ילבמ חונצל ךל רוזעת
 תא שוגפתש רחאל (הנווכה םימלוע תנישו
 דומעל םג ךל רוסא ...דועו דועו עקרקה
 לע אוה קחשמה) ןמז ידמ רתוי דחא םוקמב

 .ךל םדרי שיבא תרחא (?ונרכזה הז תא ,ןמז
 ןבל לוחכ תרצות קחשמ אוה שיבא

 המרב קחשמ לכ תשייבמ הניא האצותהו
 הפשב םג ץפומ אוהש רבתסמ .תימואלניב

 םייואר לוקהו הקיפרגה .אוצייל תילגנאה
 הקיפרג התארנ אל ןמזמ - דחוימ ןויצל
 רמא ימ) ןבל-לוחכ קחשמב ךכ-לכ הדמחנ
 שיבא - (ץראהמ תוחומ תחירב שיש
 אחומ להקה םגו יתימא ינונשי עמשנ
 יטאטס שער תרוצב אלו דיחא בצקב םייפכ
 .זיגרמ

 תומאתומ םיכסמה לש ישוקה תוגרד
 תרטמ תא הליחת דומלל ולכותש ךכ
 ,םכל תונתינש תויורשפאה תאו קחשמה
 וליחתת םיכסמ השימחכ רחאל םלוא
 םוקמל שיבא תא וריזחתו תויעבב לקתיהל
 דוק ואצמת - הגאד לא ,ייה .ליחתה ונממ

 םיסונמל רשפאמה ,ךסמ לכ תניפב תויתוא
 ךרוצ לכ אלל הז םוקמל רוזחל םכניבמ
 רבד - רתוי םילקה םיכסמה תייצחב
 .לוכסית ענמיו קחשמ ןמז םכל ךוסחיש

 ,(ןושיל הרזח םיכלוהש ינפלו) םוכיסל
 ןווגמ ,דואמ ןיינעמ קחשמ אוה שיבא
 הארנו ובש םיכסמהו תויורשפאה תניחבמ
 האצותה .הבר הבשחמ וב ועיקשה יכ
 גוסמ םיקחשמל האנ ףילחת שמשל הלוכי
 .הז

 םיצור תרבחנה ירבח דחא רבד קר
 ...תעדל

 ?ש-י-ב-א קוידב הז המ
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 לא בלבו גלה

 , המחלמ ,חתמ ,המיא ,תואקתפרה

 0 ו

 תכרעמה | | םוענא ילארשיה הנכותה גולטק - דחא גולטקב לכה

 יי
 יגולונכט 6סוקטד םחו/סהו כ (0100001) 1 'סמ םיקחשמ תליבח

 םילאה שדקמ
 .תובר תונכס ול תוברוא ךרדב .םילאה שדקמ יקמעמל דרוי תימס המבלא

 .תירותסמה המולעתה תא רותפל לכות םאה ,שאר יפרוע םישיבכע ,לער יקרוי םישחנ

 .רתויו רתוי םישק םישענו םיפלוה היצנידרוקהו הבישחה ירגתא ,םיכסמ רופס ןיא

 .תוירוקמו ןינע לש תועש - חטבומ ! המיהדמ הקיפרג

 \0120002) 2 'סמ םיקחשמ תליבח

 5הההקאממ דע
 דימשהל ונויסנב ,עשורמה ןוטורפ ר"ד תא רוצעל ןויסנב םיטּובורה ךביוא תא לסח

 ! םלועה תא
 .שיש םיבוטה דחא .הלועפהו תויריה יבהוא לכל האנה לש תועש .תעגשמ היצמינא

 .םיכסמ לש םוצע רפסמ ליכמה הלועמ תוזירז קחשמ

 7! רוטקודה לש וחומ יריצי לע רבגתהל לכות םאה

 םיראמ לע האכתפהה

 ?1 הינפל וחלשנש ולא ומכ קוידב ...המלענ םידאמל הנורחאה תחלשמה

 +3 ירותסמה בכוכה לע הרוק המ .תוצע ידבוא .א.ם.א.נב םינעדמה

 ? רישכ התא םאה .המולעתה הונעפל הנורחאה םתווקת אוה התא

 .רבלב דהא הבור ךדיבו םיעשורמ םיסובור ךינפל

 \0120004) 3 'סמ םיקחשמ תליבח

 ססותאפמת אממא
 ::! םלועב רתויב םסרופמה קחשמה .ןיק רדנמוק תרדסב ןושארה קחשמה והז

 םיקלחמ תיללח תונבל חיכצהש ,8 ןב ןואג ,זיילב יליב כש וילענפל םיסגכנ םחא

 .ןיק רדנמוקכ ךפוהו תירוחאה רצחל אצוי אוה ,תיבב אל םירוההשכ .אצממש

 םינקיטרווה שוביכ ינפמ ץראה רודכ תלצהל ךרדב תופרוטמ תואסתפרה

 יצחו 8006 דחוימה ןכוסה
 .סוניקואה בלב יאל חלשנש ,יאשחה ןכוסה לש וילענל םיסנכנ םתא

 רמוח לע וידי תא םשש ,רבור קור דר - ןכוסמה עשופה לש ורצבמ לוסיח : הרטמ

 !!! רתויב ידוס - גווסמה

 .םילייח ,חוגבניגנ ,םיפלצ ,ם"שקזומ ,םיללכושמ םיטובור ,םימ"כמב ןגומ רצבמה

 .תובר תועש םכתא שופתי קחשמה .םעפ יא ורציש רתויב םיבוטה םיקחשמה דחא

 .הקסטסממ לש תרוסמה בטימ

 .93 ףרוח - ילארשיה הנכותה ג ולטקמ וחקל] -% תוליבח

 .םיקחשמ תליבח לכל םניח ףרוצי ,ילארשיה הנכותה גולטק - ! םניח ! םניח

 .דבלב 'ש 15 וניה םיקחשמ תליבח לכ ריחמ *

 .חתולשמו לופיט ימד 'ש 10 ףיסוהל שי *

 .תישק קסידו הלעמו ₪6 גוסמ ינועבצ ךסמ שורד םיקחשמה לכל *

 03-290-145 וא 28,29,30 תוחולש 03-5288-448 :'לט ,הנכותה 'חממ תו נמזהל |

 ריכבה להומל ןוחיננסקפ עת
 .רייטי קוויסב אי. ל םי רוצו תינכות תוכורעתו ןויע זי תיל ר55| םלועב ןושאר רקוב לכ

 וו דפו: 972-3-295145, 5288448 בא: 972-3-295144 000 11616 דו ּבצוצ 61116 |!פזהפ|

 ו 1 8 ו 6 ביבא -לת 1166 ד"ת א"ת 66 רקסניס 05-295164 :סקפ 05-5288048, 295165 0

 םיווקיודב רוהינו חוקה חול"

 הוקת חתפמ רטומלרפ יבוק :תאמ
 תסרג אוה ןוכיס - 81%%א קחשמה

 לעב םסרופמה ןחלושה קחשמ לש בשחמ
 קחשמב .ץראב םג רכמנש ,ההזה םשה
 ידודג ידי לע םלועה לכ תא שובכל ךילע
 תופקתה ינפמ ןנוגתהל םג ,ןבומכו םילייח
 .םי/ביריה

 דואמ המוד 818% בשחמה קחשמ
 םילולכיש וב שי ךא ,ןחלושה קחשמל
 ןתינ םתרזעב םיפסונ םיקירטו
 תחקלו תומרל ,םידדצ ףילחהל
 ללוכ - רחבתש הנידמ לכ ךמצעל
 .ביואה ידודג

 ךכ - תוצרא רתוי ךל שיש לככ
 תשבי תשבכ םאו ,םילייח רתוי לבקת
 סונוב רות לכ תליחתב לבקת - המלש
 לדוגל יסחי ולדוגש ,םילייח לש
 ,תשביה

 :תומר 3 שי בשחמה דגנ קחשמב
 ןיינעמ קחשמהש ךכ ,בוטו ליגר ,לק
 רוחבל רשפא ,ןכ ומכ .רגתא הווהמו
 ןהמ םייתששכ ,קחשמ תוטיש 4 ןיב
 ןושארה ןהב ,תודקפימה תטישב
 חצנמ ביריה תדקפימ תא דימשמש
 .תופסונ תויצפוא יתשו ,קחשמב

 תינמז-וב קחשמב קחשל ןתינ
 םג רשפאו םינקחש 6 דע לש תווצב
 2 ,המגודל וא ,בשחמה דגנ קחשל
 ,בשחוממ דחאו םייתימא םינקחש
 .םכל אבש ךיא - דועו

 םילבקמ קחשמה םע ,וגאדת לא
 לע טרופמו רורב רבסה הבו תרבוח
 שומישהו תויצפואה ,קחשמה יקוח
 .תבשחוממה הסרגב

 יכסמל תדחוימ המאתה קחשמל
 המאתההו דגאסצ-ו 004 ,ם4
 לש המרב טעמכ איה 004-ל
 לע תואסרג קחשמל ./04 תקיפרג
 , הכימת שיו ,3.5" לעו 5.25" ןוטילקת
 " רומשל םג ןתינ .רבכעב וא תדלקמב
 .ץבוקב קחשמה תא

 ךא ,ץראל עיגה אל ןיידע קחשמה
 תואסרג ול שיו ב"הראב רכמנ אוה
 16 ב ,גדהגת] 51-ל
 ינועבצ שוטניקמ ,6ס0 אזאוסססאת
 .18אז 6 ןבומכו ןבל-רוחשו

 הנתמה ןמז טעמ שרוד קחשמה :הרעה

 ןמז ,הלעמו 386%א בשחמ לע ךא ,הניעטב
 .ריבס הנתמהה

 6 6 6 6 ;:הקיפרג

 םג ופיסוה אלש לבח) 6 6 6 :לוק
 (תוניגנמ |

 6 6 6 6% 6 ;ףיכ

 6 6 6 6 ;יללכ ןויצ
 םג תויחל רשפא לבא ,ץלמומ :רוציקב
 הז ילב

 " ץ-
.7 

 .תונקל םלתשמ ךכ לכ אלש קחשמ |

 ב
 םיקחשמ תרוקיב

 ?וב- םייגל

 םי תבמ לאימח דעלא :תאמ

 ,ואדיוה תטלקו טרסה ,רפסה רחאל
 .יוב םייגל קחשמה תינסחמ לש הנמז עיגה
 ךדיקפתו ,ןפ רטיפ תא קחשמ התא קחשמב
 לש ותניפסב םיאולכה ךידידי תא ליצהל
 קחשמה ךלהמב .קוה - ארונה םיה דדוש
 יאה .םוקמוש יאה יבחרב רקבת התא

 ,תורעי :םירוזיא המכל קלוחמ
 תומוקמב) ריוואו םי ,תורכמ
 ,(ףועל לוכי ןפ רטיפ םימיוסמ
 דחא) םיאופקה םירוזיאה
 אוה םש םיביואהמ
 יכסמו היינאה ,(4160 ססז
 .המיחלה

 לע םיססובמ םיכסמה לכ
 אוצמל ךילע - ןורקיע ותוא
 תא אוצמל זאו םיצפח המכ
 תוטטושה ךלהמב .האיציה
 המכב םחליהל ךילע היהי יאב
 .םייטריפ םבורש םיביוא

 יד קחשמה לש הקיפרגה
 ידיחיה רבדה הז לבא ,הפי
 יד ומצע קחשמה .וב הפיש
 לש ןורקיעהו םמעשמ
 .הנתשמ אל םינושה םיכסמה
 ךרוא הז הנתשמ ןכש המ
 םגופש רבד - םיכסמה
 דואמ ומצע קחשמה .האנהב
 אוהו (יצחו םייתעשכ) ךורא
 .םיכסמ 27 ליכמ

 לבא דמחנ ומצע קחשמה
 רצק םייח ךרוא לעב אוה
 יבהואל ץלמומ .דואמ
 הלאלו םיכורא םיקחשמ
 ומכ רגבתהל אל םימלוחש
 םינקחשה ראש .ןפ רטיפ
 .ונממ קחרתהל םילוכי

 6 6 6 6 6 :הקיפרג

 6 ₪ ₪ 6 ;לילצ

 6 6 ןףיכ

 ש 6 6 ;יִלְלכ

 = 19 שכ



 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 "סורב ןודא ,החילס"
 ןקזה תרשמה רמא

 ב
 ושארב תולק דנו לאש "?תנחבה םאה"
 םיימשה עקר לע .ןולחה ןוויכל
 חילבה יטיס םאטוג לש םירוחשה
 .רוקרזה

 ןמיס ,דרפלא ןכ" םמורתה ןייו סורב
 .ומצמטצה ויניע ."ףלטעה

 ..."זוזל ןמזה עיגה"
 מ יד

 ,הרויה קראפ ,ה'גנינה-יבצ .ןמז הברה רבכ
 תוהילש יטרס רוביג) לסחמהו פוקובור
 ביבס "תוירטסיהה" לכ - (תינלטק
 תוותשמ ןניא וללה םירוביגהו םירצומה
 יי ד מ יהמ
 הינמטאבה - 1989 תנשמ תירבה-תוצרא

 ץיקב "ןמטאב" טרסה עיפוה רשאכ
 וביבס המילש היישעת לועפל הלחה 9
 סקימוקה תרבוח לע ססובמ טרסה)
 50-מ הלעמל רבכ העיפומה החילצמה
 ,תוצלוח ,תובוב הללכ היישעתה - (הנש
 ' .היזיוולטו בשחמ יקחשמ ןבומכו םירטסופ
 העפותב רבודמ יכ ובשח םישנאה בור
 טרסה ןיב רבעש ןמזב םלוא ,תפלוח
 הירטסיהה העגרנ אל וכשמהל ןושארה
 .המוד ףקיהבו הכישמה אלא

 תורדס יתשמ ולדג סקימוקה תורדס
 תרדס הצרפ םיכסמל ,שמחל שדוחב
 רקובב תבשב תרדושמה תריוצמ היזיוולט
 ידלי ברקב איש תייפצ ןמזל בשחנה ןמז)
 יקחשמ עיפוהל וכישמהו ,(תירבה-תוצרא

 דיי יו = יו ין
 ,ינשה טרסה תא .וסקניל וליפאו ודנטנינ

 ותליחתמ הירטסיהה הוולמ ,"רזוח ןמטאב"
 רשא שדח אישל העיגמ איהו ,םויה דעו
 היישעתה לכ .והומכ הארנ אל ןיידע
 ,טרסב (תכמות ןיידעו) הכמת הוולמה

 תוחכוהה תחא אוה "רזוח ןמטאב" קחשמהו .

 .ךכל
 יי

 אוה ירקיעה ביריה רשאכ) טרסה תלילע
 (ולש םימודאה םינצילה תקהלו ןיווגניפה
 תולודגה וילענל ןקחשה תא איבמ אוהו
 .ןמטאב אוה אלה ,ןיוו סורב לש (ד-ו-א-מ)

 וראות תא ןמטאבל ריזחמ קחשמה
 לש ותומד הרצונ רשאכ .שלב - ירקיעה
 תרבוח יפד לע "הללותשה" איה ןמטאב
 6זסס([וצ6 (0ו05 הארקנש סקימוק

 ("םישלבל סקימוק" ישפוח םוגרתב)
 םחולה שפוחמ שלבכ הב שמיש ןמטאבו
 .עשפב

 והזוג םימוד םיקחשמל דוגינב ,קחשמה
 ידי לע עשפה רוגימב קסוע וניא ,וןונעיר
 שומיש ידי לע אלא עורזה חוכב שומיש
 תויודע ףוסאל ךילע .םיישלב תוחוכב
 ידי לעו (ןתוא טילקהל ףא םימעפלו)
 תרשמ תא הצורש ןיווגניפל עיגהל ןחותינ
 .םאטוג לש ריעה שאר

 ןאכ םלוא ,ןבומכ הרסח הניא תומילא
 רשא השדח קחשמ תטיש הלועפל תסנכנ
 יגצ לע רתויו רתוי הנורחאל תיארנ
 - ונלש םידצרמה בשחמה
 - ישפוח םוגרתב) [וז66וסת] /\6זוסה

 "בשוח" בשחמה וז הטישב .(הרישי תוליעפ
 דחא רוד ינפל דעש תולועפ עצבמו דבל
 תונווכמ תויהל תוכירצ ויה םיקחשמ לש
 םוקמב :המגודל .ומצע ןקחשה ידי לע
 ,ומצעב ברקה תולועפ תא עצבי ןקחשהש
 תושורדה תולועפה תא עצבמ בשחמה
 (השורדה היגרנאה ןבומכ תמייקו הדימב)
 ןייצמ "רזוח ןמטאב" לש הרקמב ,ןקחשהו
 ,הליגר ,הכומנ) הפקתהה תמר תא קר
 לע הזוזתה איה תפסונ המגוד .(תינפקות
 תומדהו דעי תדוקנ ןייצמ ןקחשה :ךסמה
 יו

 עגרהמ יוטיב ידיל אב ישלבה קלחה
 ירודיש ירחא בוקעל ךילע וב ,ןושארה
 ינפל ,םימיאתמ םילכ רוחבלו היזיוולטה
 תינוכמ ךותב ףלטעה תרעממ אצתש
 ג
 ינפל בטיה בושחל ךילעו ןווגמ אוה
 ןכתיי) רתוומ התא םילכ הזיא לע רחבתש
 ןיב דירפיו ךל רסחי הז קשנ קוידב יכ
 רובעת קחשמה ךשמב .(הסובתל ןוחצינ

 כ יי
 ךילע דימת - םיכושחה תובוחרב וא ריעה
 רחואמ בלשל עדימ ףוסאלו ינריע תויהל
 אוה רקבל לכות םהב תומוקמה ןווגמ .רתוי
 טרסהמ תונומתב הזחת םיתיעלו בר
 .ירוקמה

 תורמלו ןויצל היואר קחשמב הקיפרגה
 ךכ לע הפחמ איה ,תיטיא איהש המדנש
 םא קפסש ,תועונת לש בר ןוויגב םימעפל
 לילצה .ןלוכ תא לצנל חילצמ היה ןקחש
 טרסה לש לוקה ספ ךותמ ,ןבומכ ,חוקל
 ןמאנ"כ קחשמה תא ןייצל רשפא ללכבו
 הברה לע דיגהל רשפא יאש רבד) "רוקמל
 .(םיטרס תובקעב ושענש םיקחשמ

 םכח ,ישלב קחשמ אוה "רזוח ןמטאב"
 קחשמ - ןפואו םינפ םושב - וניאו ןונשו
 ואצמיש םינקחש שי .דבלב תוכמו הלועפ
 ימ ,ינש דצמ לבא ,לק אלכ קחשמה תא
 ?מממה ,טושפ רופיס הז שלב תויהלש רמא

 (ישלבה לע שגד) הלועפ - ישלב :גוס

 :הקיפרג |

 :(ימינפ) לוק

 ש 6 6 6

 יצחו 8

 יצחו 6
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 יצחו < 6 6

 :ףיכ

 ללב

 בהואש ימל ?ריחמה תא הווש
 קר שפחמ אלו םיישלב םיקחשמ
 .בשחמ יקחשמב םיפורגא

 ש

 ו
9 
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 םיפיה םירבדהמ דחא
 תדמועה קשנה ילכ תיירלג אוה קחשמב
 ה יי ל
 ינשה טרסב םגו ןושארה טרסב רקסואה
 :םישדח קשנ ילכ םירסח אל קחשמבו

 הבור - הזיחא חדקא ו

 ןמטאבל רשפאמה
 .תיכנא הרוצב תולעל / /
 / דיו / |

 יי ויל י>

 םיצח ינש הרויה
 "ובו *א-הג>>

 1) ג יג11

1 2 1 3 
 םוקמב ןשע תרצויה ([

. 
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 ןמטאב לש 500-ה תרבוח דובכל

 הערתשהש העירי תבחר .הלילע הבתכנ

 וז הלילע יפל .טעמכ המלש הנש ינפ לע

 רשא שדח דידיב ןיבורו ןמטאב םישגופ

 םישרופ ,"לארזא" םשב לע-רוביגכ לעופ

 .ותוא םינמאמו םתוסח תא וילע
 םשל הנועה םדא ליחתמ ןמז ותואב

 ו

 עדוי ,ןמטאב ירחא בקוע אוה םלוא עודי

 תא רובשל םייאמו ןייו סורב אוה יכ

 וז הרטמ תגשהל דעצכ ."ןמטאבה תדגא"

 םינכוסמה םיריסאה לכ תא ןייב ררחשמ

 תיבמ ,ויתונש ךשמב ןמטאב םחלנ םהב

 ןיב .םיאצמנ םה וב דחוימה אלכה

 ,ןייוגניפה ,רקו'גה :םיאצמנ םיריסאה

 ו י-ם
 ןיב דוחייב| םוקמל םוקממ רבעמ רשפאמה
 ותוגג

 וזוויות יונ

 ו 2 ית יגלה

 -- = ןמ ומזל ריר
 "ו - 0 \

 ןעבוכה ,םיפוצרפ-ינש ,לער ,לילחדה

 .דועו עגושמה
 המישמה תא ומצע לע חקלש ,ןמטאב

 םוקמל הרזח םיעשופה לכ תא סינכהל

 תוברקב שתומ ומצע תא אצומ ,ואב ונממ
 ןייב ץרופ 497 תרבוחב רשא דע ,םיבר
 לארזא .ןמטאב לש ובג תא רבושו ותיבל
 הארנכש) ןמטאב לש ומוקמ תא אלממ
 ,(בורקה דיתעב אל לבא - תכלל רוזחי
 תולעתהל הסנמ לארזא יכ הארנ םלוא
 טאל ליחתמו רוקמה לש ןיטינומה לעמ
 .ויתובוגתב ינוציקו םילא תויהל טאל

 ןח תאצומ הניא תיחכונה הלילעה
 םינעוט רשא ןמטאב יארוקמ םיבר יניעב
 דוע ףורגל דעונש סיסכת לכה יכ (קדצבו)
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 תרשפאמה הרוגח - םירישכמ תרוגח
 "יי

 .הלעמל

 שי םלוא ,("ןמרפוס לש ותומ"ב ומכ) ףסכ
 לש תועובקה תורבוחה תוריכמ יכ רוכזל

 היילעב תואצמנ (רפסמב שמח) ןמטאב

 יכו ,ןושארה טרסה תאיצי זאמ תדמתמ
 תיירטסיהמ קלח קר איה הלומהה לכ
 .ןמטאב
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 תא םיריכמ ל"וחב םיבר

 העודיה תינויזיוולטה הרדסה

 דבכנ קלח ."הרפואה םוטנפ"
 9 ץח \אד\[ רבוו דיול וירדנאש עדוי םהמ
 תא םש אוהש ,רופיסה תא בתכ
 ישאר דיקפתב זאד ותשיא
 לאכימ אוה םוטנאפה לש ומששו הרדסב
 רופיסה תא .ןוכנ ךכ לכ אל הז .דרופוארק
 .1911 תנשב יורל ןוטסג םשב רפוס בתכ
 רבוו לצא תינדקר התיה אל ןמטירב הרש
 ומשו .לכב תניינעתמה הרבח תשא אלא
 .קירא אלא - לאכימ אל אוה םוטנאפה לש
 אל אוה ,םירודהה תא רשיל ידכ ,ףסונב

 ףוצרפב םיתוויע תצק לביקש םדא
 היהי אוהש ךכ וילא ורזכאתה םייחהשו
 םוטנאפה :ונדיצמ היטפמיסל יאכז
 חצור אוהו ,הליעגמ הרוצב תוועמ יתימאה
 םישנא תונעלו גורהל הנהנה יטסידס
 יסאלקה ורופיסל עקרה והז .יונפה ונמזב
 הרזענ א!168028055 תרבחו ,יורל לש
 הפוקתה לש תיתונמוא הקיפרגבו וב
 הלש קחשמה תא רוציל ידכ תינאירוטקיוה
 .םוטנאפה לש ובוש -

 האיצי יהוז א116א0728085 רובע
 ,תיפרג הקתפרה לש םלועל היינש
 ,םהלש םדוקה קחשמל תצק המוד קחשמהו
 רתוי הברה אוה ןבומכ ךא ,רלובנ סקר
 ,ליחתמ ןקחשל דעוימ קחשמה .רפושמ
 םהיכרבש הלא .לק ידו יטקפמוק אוה
 ,םילודג םידיקפת יקחשמ ינפמ תודעור
 םיכבוסמ םילזפ לש קמועהמ םידחפמו
 יא ומכ םייסאלק םיקחשמב םימייקה
 ךרד החטיבב טושל םילוכי ,םיפוקה
 לש םיצמאמה לכ .הרפואה םוטנאפ
 תרדהנ הקיפרגב ועקשוה םיתנכתמה
 רופיסל םירשפאמ רשא הקלח היצמינאו
 .תויעב ידימ רתוי אלל חתפתהל

 תורכיה קחשמ
 קר לק הזה קחשמה ,תועט השעת לא

 .ולאכ תואקתפרה גוסל םינכומה הלאל

 2 )כ

 תויומד הברה ןיא ,הלודג אל קחשמה תפמ
 ךרדב ,םילזפ טעמ קר שיו שוגפל ןתינש
 ךובמ תאז לכב) רותפל ,םיטושפ ללכ
 יפכ ,לבא .(דחוימב השק אוה תובמוקטקה
 הקתפרה קחשמ והז ,הספוקה לע םושרש
 הנתמ שממ יהוז ליחתמ ןקחשל .יתורכה
 .םימשהמ

 .שחרתמה לע תצק
 ךשמה אל אוה קחשמה ,ומש תורמל

 רזח םוטנאפהש הלגמ תרתוכה .הרדסל
 ,(1881 תנשמ םיקיודמ תויהל ידכ) רבעהמ
 ומכ) ריהזמה ורבע תא שדחמ תויחל ידכ
 (םהינומהב הרפואה יאב תא גורהל לשמל
 ,בוט רפס וא טרס לכב ומכ .אוה ותמדא לע
 לקלקל ילבמ המיזמה לע רפסל רשפא יא
 רופיסהש אוה םכל רפסנש המ לכ זא ,התוא
 תנשב סירפ לש הרפואה ןיינבב ליחתמ
 שיא ,דואטנומ לואר תא קחשמ התא ,3
 לש הגצהמ הנהנו בשויה ,ההובגה הרבחה
 קירא ידי לע הבתכנש) "חצנמה ןאוח ןוד"
 הלודגה תשרבנה רשאכ ,(ומצע םוטנאפה
 תגרוהו םיפוצה לע תלפונ הרפואה לש
 ךתויה ףקותמ .תונמוא ירחוש לש תויומכ
 הלאכ תוערואמל ליגר התא ,ירותסימ שלב
 לע םיטרפ תולגל ידכ ךרדל אצויו
 המכ הלגמ התא .תאזה "תרעצמה הנואתה"
 לטקהש הנקסמל ךתוא םיליבומה םיטרפ
 ללכב ,הנואת םתס היה אל הרונמה ידי-לע
 תא דיחפהש הרפואה םוטנאפ והז םאה .אל
 לוכי אל ?םינש האמ ינפל הרפואה יאב
 ואצמנ םוטנאפה לש ויתומצע ,תויהל
 לבלובמ התא רשאכ .ןכ ינפל תובר םינש
 הרפואה םלואב תעמשנ הקעז ,ירמגל
 תייהש םדא ןב ותוא אל רבכ התא הירחאו
 תדקופ המויא השגרה .ךכ קוידב - םדוק
 לפטל ךילע םימעפלש ןיבמ התאו ךתוא
 .האלה ךישמהל לוכי התאש ינפל רבעב
 לבא ,ירותסימ ךכ לכ הזש םירעטצמ
 . לכונ אלו קחשמה תלילעל ךייש ךשמהה
 .ותוא תולגל

 .לדוגה תויעב
 אל ךא הפי םוקמ אוה הרפואה תיב

 דוע וב ויה םא קיזמ היה אל ןכל ,לודג
 ןיא םירדחב וליפא .תולגל תומוקמ המכ

 אאא 7

 שמתשהלו ףוסאל ןתינש םיצפח ידימ רתוי
 הביבסב םירבד ןומה ןאכ שי ,ןכ .םהב
 עקשוה ןמז הברה) קודבלו רוקחל ןתינש
 ןתינ ללכ ךרדבש םיצפח לע םירבסהב
 ,(םהב שומישה ןפואו הרפוא יתבב תולגל
 שמתשהל ןתינש םיפסונ םיצפח המכ לבא
 ויה 'וכו ךושמל ,ףוחדל ,םישל ,קורזל ,םהב
 .הזה קחשמל םיפיסומ

 .קלחו דח ,לק
 רופיס תא רפסל איה קחשמה תרטמ

 הריווא לש עקרב ירותסימה-דחפה
 שומיש ידי לע גשוה הזו ,המיאתמ
 םיטקפאו הקיסומ ,הלועמ הקיפרגב
 תונקיידב ושענ םירדחה .םיניוצמ םיילוק
 הנקמה ןמש יעבצ לש טקפא םע המיהדמ
 תויומדה ,ילטספ לזונ לש םיעבצ םוקמל
 הנטקהל וא הלדגהל תונתינו קלח תוזז
 תושוע ןהו ,םיקחרתמ וא םיברקתמ רשאכ
 אל רשאכ !קינוס חסונ) תונושמ תועונת םג
 תולכתסמ דימת תויומדה .םתוא םיזיזמ
 ךכ ,תוגרדמב תולוע ןהש ינפל הלעמל
 .יביטקארטניא ריוצמ טרס והזש המדנש

 קפסל הנווכתה א168078₪05מ תרבח
 ,חותמ ךתוא קיזחי רשא ירותסימ רופיס ךל
 הקלח הרוצב הזזש הקיפרג תרזעב
 םילזאפל ונתי אל רשא ,הבוט הקיסומו
 םה ;המירזל עירפהל םיממעשמהו םינשיה
 קחשמה .קירבמו הלועמ ןפואב תאז ושע
 יקחשמ םע הלועמ תורכה אוה הזה
 תוארל הצור התא םא דחוימב ,תואקתפרה
 הריווא שיגרהלו תיתונמוא הקיפרג
 רתויב םיבוטה םהש - קחשמ לש תיטנתוא
 הדשל עלקיהל הצור אל ךא - הזה קחשמב
 םינויגה יתלבה) ןויגהה ילזאפ לש םישקומ
 .(םימעפל

 סג
 ג
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 .תומילאו תוירי ילב קחשמ ףוס ףוס
 םע ,יתחפשמ קחשמכ רדגומ קחשמה
 דעוימ אוה .12 דע 7 יאליג לע השגדה
 אוה לבא ,יכוניח ילככ שמשל הלחתהב
 דע הארנו הבה .ךשומו רדבמ תויהל ףאוש
 .הזב בוט אוה המכ

 ,רופיסה תא םיריכמ םתאש תויהל לוכי
 הריטב :גלזמה הצק לַע - תאז לכב לבא
 היחל ותוא וכפה םסקה תוחוכ .ךיסנ ול רג
 השיא לש התבהאב תוכזל וילע .תרעוכמ
 ןורחא תא דבאת המוסק דרוש ינפל הבוט
 ותרוצל רוזחל ידכ - הלש תרתוכה ילע
 הפי הרוחב ףטוח אוה .תיכיסנהו תיעבטה
 ותוא בהאת איהש הווקתב ,8₪1.1.5 המשו
 ןויערהמ תבהלנ תוחפ איה .ןמזה םע
 .םייוכיס הברה ול ןיאש הארנו ,ןבומכ
 םימוסק םיצפח םג םירג היחה לש ותריטב
 ןועשה סרווגוק ,רנה ריימול ומכ םירחא
 תביסמ תא תנגראמה תינקנקה המאו
 הפיה תא ברקל ידכ ,הפיה דובכל ףשנה
 .היחל

 .ףשנל תונכה ןומה דוע שיו לזוא ןמזה
 תומישמ שמח .הלועפל סנכנ התא ןאכ
 ךממ תשרוד תחא לכ ,ךילע תולטומ
 תומר יתש תומייק .םידחוימ םיצמאמ
 ,תולק יד תומישמה ,ןהמ הלקב - ישוק
 .ףשנב תופצל ידכ תחא רומגל קיפסמו
 שי ןאכו ,ישממ רגתא הווהמ השקה המרה
 םיוסמ רדסבו ןמזב תומישמה תא רומגל
 רגתא והז - םייקתהל לכוי ףשנהש ידכ
 .םירגובמל םג הפי

 .םדוק חקית המישמ וזיא הנשמ אל

 ,תורחאהמ "תויקירט" רתוי ןהמ המכ
 תיישע לש המישמב :תוגוע תיישע דחוימב
 לולסמ ךרד םיציב טוונל ךילע תוגוע
 תויגופס ,תוחלצ ,םיריס לש םילושכמ
 ריסל תועיגמ ןהש דע חבטמ ילכ ראשו
 ךירצ - לק תויהלמ קוחר הז .לושיבה
 לולסמ םע תחא לכ ,תוגוע שולש תופאל
 שולש ןיכהל שי עודמ ,עגר .רחא םילושכמ
 הז ךכ ?םיינשל החורא ליבשב תוגוע
 .הארנכ ,רתוי יטנמור

 תנכהב רוזעל ךילע היינשה המישמב
 לש הריחב ידי לע ,הפיה לש התלמיש
 לבחמ תודרויה תוינועבצ דב תוסיפ

 תנתינ .סירטטב קחשל ומכ שממ .הסיבכ
 ךירצו המאתהל םיעבצ לש הרדס ךל
 דחא לכמ דב תוסיפ שולש ריבעהל
 םיסינכמש ינפל ,לבחה תיתחתל םיעבצהמ
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 ךילע ,אלמתמ וקהש עגרב .ןוראל ןתוא
 .שדחמ לכה תא ליחתהל

 לע תססובמ תישילשה ךתמישמ
 ביבסמ ריימול תא טוונל ךילע .תוזירז
 לש לודג רחבמ .םינבדבוד ףוסאלו הגועל
 אל הז .ריימול תא ליפהל םיסנמ םיעירפמ
 םא דחוימב ,עמשנ הזש יפכ לק ךכ לכ
 .הוועשמ יושע התא

 לע תוססובמ תונורחאה תומישמה יתש
 רוכזל ךממ תשרוד הניגב המישמה .ןורכיז
 לכותש ידכ ,םינוש םיחרפ לש םמוקמ תא
 היינשה המישמב .תוגוז םהמ רוציל
 םינמיס לש הרדס ךל הארמ סרווסגוק
 התא .היירפסב םינוש םירפסב םיעיפומה
 עטק לבקל ידכ םיוסמ רדסב םתוא רחוב
 .ילקיסומ

 רתויו םינשנו םירזוח םיקחשמה
 רשאמ קחשמה יעוציב תא םירפשמ
 הנבהל לק ןויערה .ותוא םידמלמ
 םינוקש םירוה .שממ םייפייכ םיקחשמהו
 םמצע תא אוצמל םילוכי ,קחשמה תא
 .ותוא םיקחשמ

 לכ לע םירבגתמ היחהו הפיה רשאכ

 תרבח .תממהמ שממ הגצהה - םילושכמה

 תניוצמ הדובע העציב זאת אא 5
 לש הקיפרגל טרסה תויומד לש ןתרבעהב
 ללכב טרס לע ססובמ תויהלש הארנ .6
 תוינועבצה תויומדהו ,קחשמל קיזמ אל
 .םלוכ יניעב ןח תואצומ הזה קחשמב

 המרב הנכות איה היחהו הפיה ,םוכיסל
 התרטמ תא הגישה איה .רתויב ההובג
 ,רדבמו בוט יתחפשמ קחשמ תויהל
 .םידליל רתויב ליעיכ ומצע תא חיכומה
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 .הדיחיה|
 תיצואה
 תוריקהל

 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 יקחשמ ואצמנ וב בצמל םיארוק םיבר
 ותליחת" 1986 תנשב היזיוולטהו בשחמה
 רתוי יעדמ ןפואב וא ,"שדח ןדיע לש
 היפל הירואיתה םש לע) "לודגה ץפמה"
 .(תיקנע םיזג תוצצופתהמ םוקיה רצונ

 "םידיאורטסא" ומכ םיקחשמ ,ןכ ינפל
 םיקחשמל ובשחנ "ללחה ישלופ"-ו
 ועיפוה 86 תנשב ,זאו .הנושארה הגרדהמ
 טיב-8 ילעב ודנטנינה יקחשמ הנושארל
 ןתינש תויורשפאה תא שדחמ ורידגהו
 .היזיוולט קחשממ תוצמל

 ומכ םיקחשמ וכפה ,הליל-ןיב
 םידמימ ינשב "רגורפ"-ו "גנופ-גניפ"
 ילעבלו םידמימ השולש לש םיקחשמל
 ונתשה תומשה םג .םיינופואירטס םילילצ
 ."הדלז"-ו "וירמ םיחאה" ומכ תומש וצצו
 םימוחתה לכב - םיפסונ םיקחשמ םע דחי
 ,הבישח ,היגטרטסא יקחשמ - םיירשפאה
 םה ,(!םימייק הלא םג) םידיקפתו הלועפ
 .םלועה תא ושבכ

 הגס הזירכה ,ןכמ רחאל םינש שולש
 טיב-16 לע תססובמה השדח תכרעמ לע
 - ישפוח םוגרתב) "סיסנ'ג" הארקנש
 היה לוכי שדחה דבעמה םע .(תישארב
 רתוי ,תולוק רתוי רוציל סיסנ'גה רישכמ
 .ןמז תוחפב הז לכו הקיפרג

 "רשפאה תולובג" שדחמ ורדגוה ,בושו
 .םיקחשמה לש

 אורקל רשפא) בשחמה יקחשמ ,םויה
 ,בשחמ יקחשמ היזיוולטה יקחשמל םג
 בשחמ השעמל ןה הלא תוכרעמש םושמ
 רבעל "םיסט" ,(הרידא המצוע םע ריעז
 תנש ףוסב הזירכה הגס תרבח .שדח ןדיע
 דעוימה קסיד טקפמוק רישכמ לע 2
 רשפאמ רבדה .סיסנ'גה תכרעמל רוביחל
 בלשל רשפאמו עדימ לש רתוי לודג רגאמ
 םהילעש) םיטרסמ םיעטק םיקחשמב
 לש םייתימא םילילצ ,(םיקחשמה םיססובמ
 (םינגנ 100-מ רתוי תלעב) האלמ תרומזת
 דחוימב ומלוצש םיעטק בלשל וליפא וא
 .קחשמל

 רבוע ןמזהש לככ יכ רוכזל שי
 להק הפצמ ,רתוי םיללכתשמ םיקחשמהו

0 2) 

 םיקחשמל םינקחשה
 םיינשדחו רתוי םיבוט
 תובר תורבה ,רתוי
 קתע ימוכס תועיקשמ
 ירצוי תפיחדו לולכישב
 תולובג"ל דע םיקחשמה
 םגש תולובג) "רשפאה
 ,תורבחה ןתוא .(הריהמ תורידתב םינתשמ
 תונויער רחא דימת תורת ,ךכל ףסונב
 .םישדח

 םינקחשה ןמ השירד האב ,הנורחאל
 תולעב תויומדו הלילע םע םיקחשמל
 שפחל תורבחה ולחה ךכל יא .תוישיא
 םיכרדה תחאשכ ,הז ןוויכב תונויער
 ךרד איה תורבחה ולע ןהילע רתוי תוירופה
 .סקימוקה תויומד

 אוצמל לוכי התא סקימוק תורבוחב
 שקבמ םיקחשמה להקש המ לכ תא טעמכ
 וא תושדח) תויומד חותיפ ,הלילע חותיפ -
 ,'דכו (םיפדרמ ,תוברק) הלועפ ,(תונשי
 לשמ תונוש תועונת שי תומד לכלשכ
 לש יברימ לוצינ רשפאמה רבד - תורחאה
 .תחא תבב תויומד המכ

 ועיפוהש םינושארה בשחמה יקחשמ
 1990 תנשב .ודנטנינל ויה הז ןונגסב
 תורדס לע וססבתהש םיקחשמה ועיפוה
 "סקיאה ישנא"-ו "באזה-שיא" סקימוקה
 דואמ תויראלופופ תובשחנש)
 תכרעל םידעוימ ויה םה .(תירבה-תוצראב
 ,ונדטנינ לש טי 8

 לכל םיבר םיקחשמ ועיפוה זאמ
 הבתכ האר) "ןמטאב" - תירשפא תכרעמ
 רציו הגיגחל ףרטצה (הז ןויליגב תדרפנ
 ,תירשפא תכרעמ לכל טעמכ םיקחשמ
 הגסל הרהמ דע טשפתה ןמרדייפס
 ,קנעה וירחאו עיגה ןמרפוס ,יוב-םייגלו
 יכ עדונ הנורחאל ...דועו דועו שינעמה
 "סקיאה ישנא"-ו "ןמרדייפס" םיקחשמה
 טקפמוק תואסרגב עיפוהל םיננכותמ
 תיתימא הגיגח וז היהת יכ הארנו קסיד
 .תוכיאה תניחבמ

 יפדמ סקימוק עיגמ ללכב דציכ ,לבא
 היזיוולטה יקחשמ יכסמל ריינה
 ?תונוכמהו

 בשחמה יקחשמ תורבח ושפיח ,רומאכ
 םיקחשמ חותיפל םישדח םיקפוא
 דצהמ ,סקימוקה תורבח .םהלש םירישכמל
 ולכוי םהב םישדח םיקווש ושפיח ,ינשה

 תויומד תא קוושל
 - ןאכו .םהלש תורבוחה
 דצ שפחמ דצ לכ רשאכ
 תרבח ושגפנ - רחא
 ימאנוק תרבחו לוורמ
 םיקחשמ ינש תריציל
 ונדטנינ תכרעמל)
 "ןמרדייפס" :(הנשיה
 "סקיאה ישנא"-ו
 החלצהל וכפהש
 תוצראב קושב תררחסמ
 .ןפיו תירבה

 ןה םג ולחהו בוט יכ תורחא תורבח ואר
 תויומד לע םיססובמה םיקחשמ רצייל
 ןיב קודה רשק םייק דימתשכ ,תוריוצמ
 תא תרציימה הרבחל סקימוקה תרבח
 רומשל תגאוד סקימוקה תרבח - קחשמה
 תא תרציימה הרבחהו ,תויומדה תוכיא לע
 לאיצנטופה לכ תא תוצמל תגאוד קחשמה
 .התושרל תדמועה תומדבש

 הרופכ ומצע תא חיכוה הלועפה ףותיש
 יקחשמ תיישעתב ןוויכה יכ הארנו ,דואמ
 אוה סקימוק תויומד לע םיססובמה בשחמה
 .רהמו המידק

 קחשמ םיחתפמ דציכ :אבה ןויליגב
 ...סקימוק לע ססובמה היזיוולט

 רטומלרפ יבוק :תאמ

 ,םיעודי םנמא אמא יקחשמ
 םירבד םנשי וז הבתכב ךא ,עדוי ינא
 ,םיקחשמה תא ריכמ רבכש ימ םגש
 ...םהילע עמש אל ןיידע

 :אוה קחשמה רופיס
 תויחפמ הנב ,8 ןב ןואג ,זיילב יליב

 - םירחא םיקלחו קבא באוש ,קבד ,תונשי
 תיבהמ םיאצוי וירוה רשאכ .ללח תניפס
 ועמשת היתואלפנ לע םגש) תיפטרמשהו
 תדסק תא שבוח אוה ,תמנמנמ (ךשמהב
 לבא ,הרובש תצק) ויחא לש לובסייבה
 - ץראה-רודכ ןגמל ךפוהו (שי-המ-הז
 ..תירבעב ,דחה דקפמה) ןיק רדנמוק

 :איה הנושארה הרדסה

 "זאצ א
 07 דחתה צס אדו( א"

 סא זגאפתא אחא 1
 "גאססאפ סא אזגאפ"

 בכוכ יבשות ובנג ,םידאמה לע
 לש תיללחהמ םיבושח םיקלח ,4 ןוקיטרוו
 תא סיבהל ,ולא םיקלח אוצמל ךילע .יליב
 קיפסהלו םהילע םירמושש םינוקיטרווה
 .ועיגי יליב לש וירוהש ינפל התיבה רוזחל

 דעצמב ןושארה םוקמב הכז הז קחשמ
 הכזו 518 48₪) תויפותישה תונכותה
 תרבחש דע ,(ץראב םג) הבר החלצהל
 42002₪-מ תושר השקיב ודנטנינ
 ותוא תנכתל (קחשמה תא הציפמש הרבחה)
 ,ודנטנינל

 רומאכ אוהו 0/\04 שרוד קחשמה
 51 גה

 לע עקרוקמ" :אוה קחשמה םש שוריפ
 רוזחל לוכי אל ןיקש ןוויכ) "םידאמה
 .(תיללחה יקלח ילב התיבה

 יליבש ןמזבש םיאור קחשמה ףוסב
 תיללחל בל-םש אוה ,םידאמהמ רזוח
 .ץראה-רודכ לַע תמייאמה ןינת תרוצב
 דימעהל ,וירוה ינפל רוזחל קיפסהש רחאל
 ןושיל םיכלוה םירוההש רחאלו ןשי ינפ
 תיללחל םעפהו ...בוש סט אוה ,םה םג
 .ןינתה תייומד הנושמה

 יא גא כתה אתא 2

 "הא גאדה אין"

 ,תובר תונוכמ שי הנושמה תיללחה לע
 לע ריע דימשהל הרומא הנוכמ לכשכ
 הפי הנומת שי הנוכמ לכ דיל .ץראה-רודכ
 ךילעו ,דימשהל הרומא איהש ריעה לש
 םירעה ןיב .תונוכמה תא סורהל
 .דועו הבקסומ ,קרוי-וינ :תועיפומש

 וניא אוהו .ם(\\/04 שרוד קחשמה
 .תיפותיש הניא הנכותה - ישפוח

 תוצצופתה" :אוה קחשמה םש שוריפ
 ."ץראה-רודכ

 י2 רדנמו'ך
 ו'תורוודל

 (:סאואו גא תא אא 3
 "אא אושפז וו"

 בכוכל יללח-לע רעש ךרד עיגמ יליב
 םירע שי ובש ,"4 ןוקיטרוו" םינוקיטרווה
 יא ,םירה ,אלכ-תיב ,תוללכושמו תובר
 .דועו ותיא טושל רשפאש רוברב ,ידוס

 תרדסב ןורחאה אוהש ,הז קחשמב
 ,"זאצ גפוסא סת דחמ צסאדז6ס0אפ"
 םדוקה) יחכונה דקפמה תריטל עיגמ יליב
 ארקנש (ןושארה קחשמב לסוח
 ןתנשו 61-סאגאפ ואדואסז
 :הדוקפה תא םיגוקיטרוול
 הלודגה העתפהה ."אזאט אחד סזט"
 והימ םכל ררבתישכ קחשמה ףוסב היהת
 !031-ה

 אוה םגו .04/\₪04 שרוד קחשמה
 .ישפוח וניא

 בייח ןיק" :אוה קחשמה םש שוריפ
 .."תומל
 יקחשמ לש היינשה הרדסל וישכעו <

 אסמא

 וב וידר רודיש הרקמב טלק יליב
 וסרהי יכ ידאקישה תייפונכ ירבח םירמוא
 םה ימ עדוי אל יליב .היסקלגה תא
 תלעותה יהמו ואב ןיאמ ,ידאקישה
 ,ונלש היסקלגה ץוציפמ םהל חמצתש

 6סאוגאפתא אפתא 4
 "ד סז דזזא סא זץ"

 לע תונעל ידכ ,יעיברה קחשמב

 םיריזנ 8 ררחשל ךירצ ןיק ,ל"נה תולאשה
 םיריזנה .ידאקישה לע םיטרפ םיעדויש
 ידי לע ואלכנש ,םינקז םינוקיטסונג םה
 בכוכה לע ידאקישה תייפונכ
 .4 סוקיטסונג

 תנומש רורחש רחאל ,קחשמה ףוסב
 ואריו ידאקישה לע ךל ורפסי םה ,םיריזנה
 לש םבשומ םוקמ תא םוקיה תפמ לע ךל
 .ידאקישה

 720%8 לש ןוטילקת שרוד קחשמה
 קחשמ תואסרג שי .(חישק ןנוכ וא) תוחפל
 60.44 ךסמל שיו 0/\/₪0/\ יכסמל

 51 אש ג\אח אוה קחשמה
 דוס" :אוה קחשמה םש שוריפ

 ."שדקמה

 (:סאואו גא א אא 5
 "זו אא[ \(:1.טסס)א

 או \(:וזאט"

 ידאקישה לש הנוכמל עיגמ ןי
 אוהו ונלש היסקלגה תא דימשהל הרומאש
 .התוא דימשהל ןבומכ הצור

 לש םינוטילקת שרוד הז קחשמ םג
 וניא אוהו (חישק ןנוכ וא) תוחפל 8
 .ישפוח

 ,תיאבצה הנוכמה :קחשמה םש שוריפ
 ..הדמרא) המחלמה-יצ תנוכמ
 לש תישילשה הרדסל וישכעו *

 ...אםםא יקחשמ

 6(: גא תא זיא 6
 "א 1

 \וצ עטו דאו"

= | 

 - .ה שי
 ו = 2 /

 /7 עווקש חפש 9

 צב

 בכוכהמ םיינתבערו םיקורי םירוצי
 תיפטרמשה תא ופטח ,סקאסק סולובירפ
 ריבסהל וא הליצהל ןיק לע ,יליב לש
 תיפטרמשה תא ולכא ללח ירוצי" :וירוהל
 ."ילש

 שיו ם%04/04-ל םיאתמ קחשמה
 םג שי קחשמל .660 תסרג םג הארנכ
 50קםק-צ60הב לש הקיפרגל תורשפא
 הקיפרג יהוז .(קחשמהמ קלחב תוחפל)
 ,םימישרמ םיפונ הכותב תללוכו ,הלועמ
 .דועו ,תומוק יתב ,ללח תונחת

 ול תמייק ךא ,ישפוח וניא קחשמה
 .תישפוח ,הארנה לככ ,איהש הימדה תסרג

 תא ולכא םירז" :קחשמה םש שוריפ
 ."יילש תיפטרמשה
 ילואו תיעיבר הרדס לע תועומש שי *

 הכחנ הז יבגל לבא ,תישימח וליפא

 627 ושכ



 יפארג בוציע

 ןדזול ןאירדא

 סלדיא דוד :תאמ

 ביירד הגמה ילעב
 תא ולביק םרט
 דד דא זז
 אוסאד 41, ךא ,םהלש
 תרבח לש אסאומ4ד
 קתרי 6 .1או
 אל םיכסמל םתוא
 קחשמה .ונממ תוחפ
 ו רדהה אולמב עיפומ
 ₪ םע ,טיב 16-ה תסרגב

 - לש םיכלהמה לכ

 ,םיקחשמה תנוכמ
 .םתומלשב

 ק ח ש מ והז
 הזוזת םע עגמ-ברק
 דחא ןקחשל ,םידדצל
 קחשמ התא ,הנוכמ קחשמב ומכ .םיינש וא

 - תומלוצמ תויומד עבשמ תחא

 ,פסאצה .אגאס סחאאצ =

 5סאשזסא ,53-2םאס ,1זש אאגא6

 םיכלהמ םימייק םחול לכל .אגצסמא-ו
 תויפוס תוכמ ,םיכלהמ רפוס ,ולשמ

 ה 1

 תא חצנל ךילע הליחת .םיכלהמ יבולישו

 ךילע זאו םירחאה םימחולה תשש לכ

 לכ ירחא .הארמ ברקב ךמצע דגנ םחליהל

 תוברק השולש םנשי הזה ןגאלבה

 ינש דגנ םחלנ התא םהבש תודרשיה

 םיעיגמ ,רבד לש ופוסב .תינמז-וב םימחול

 לש תוומלו םייחל ברקל

 םשל רובעל ידכ ךא ,1א6 דא

 רמושה ,0080 תא חצנל ךןירצ

 | .םיידיה-דבכ
 לש םיבלשה לכ ךרד רובעת התא

 לש. ןומראה ,קוניצה ,רובה ללוכ הנוכמה

 הסרגב םיעקרה .םירוביגה םלועו גנוסט

 םיריוצמ קחשמה לש תיביירד-הגמה

 רוקמה תא ךכ לכ םימאות אל ךא ,בטיה

 השעמל .(ודנטנינ רפוס לש הסרגה תמועל)

 1 ו ה

 רשאכ עקרב ןנובתהל ןמז ךל הָיהי אל
 קרבה תקירזמ תויוקמחתהב קוסע היהת
 תחילש ,וריז-באס לש ןוחרקה ,ןדייר לש
 גנק ואיל לש שאה רודכ ,הינוס לש תעבטה

 ךיבירי לש ,םיינלטקה םיכלהמה ראשו
 .םיבורמהו םישקה

 םילקה םיקיטסיו'גה ,לכה ךסב
 עצבל םירשפאמ ביירד הגמ לש הלעפהל
 רתוי הבר הבר תולקב םימיוסמ םיכלהמ

 ,ודנטנינ רפוס לש םיקיטסיו'גב רשאמ
 בור ןיידע םירישכמה ינשבש תורמל

 תנכות קחשמה .עוציבל םישק םיכלהמה
 תרמוא תאז - םירותפכ השולש לעב טלשל
 ,םולבל ידכ 5187-ב שמתשהל ךירצש
 תוליעפה ,תאז תמועל .לבלבמ יד הזו
 םיכלהמהו ביירד הגמב רתוי הברה הריהמ
 .םיינסרהו םיזירז

 לכות םיבוביס ינשב תחצינש ירחא

 ינש םימייק .תיפוס הכמ תיחנהל ףוספוס
 שי ליגרה בצמב :ביירד הגמב קחשמ יבצמ

 המכ לש יוניש) תיפוס הכמב יוניש

 ךרד םיעיגמ וילא ,דחוימה
 קחשל ךל רשפאמה ,טלשה
 יכלהמה לכ תא
 קר לבח .םתומלשב
 תוכמהמ המכב הקיפרגהש
 תטרופמ ךכ לכ אל תויפוסה
 .םיקחשמ תנוכמב ומכ

 קחשמה לש הקיפרגה
 ,דואמ הבוט ביירד-הגמב
 איה ודנטנינ רפוסב ךא

 תא םיפידעמה םישנא תאז "ו | |[ ₪ 4 ₪ ₪ ₪ ג \ 4 \ ₪ - וסחדהו אסוופ
 תא ופידעי הנוכמה תוברק '

 בצמ םע ביירד-הגמה תסרג
 הקיסומה .הלש א-ה
 ךא ,רתוי הבוט ביירד-הגמב
 רתוי ההובג לוקה תוכיא

 תללוכ איה םש ,5%85-ב
 אל ביירד-הגמב .םיילוק םיטקפא רתוי
 אל םגו םימחולה תומש תא םיזירכמ
 תומצעה תורבוש תוכמה תא םיעימשמ
 .הינופמיסה אולמב

 רוחבל ךילע ירגתא קחשמ לבקל ידכ

 השעת אל םא .קחשמה לש השקה המרב

 בצמב .ליגר תוכמ קחשמב ומכ שיגרת ,ךכ

 תוטושפ תוכמ המכ תיחנהל לכות השקה

 ברק ךינפל וגיצי בשחמה ינקחש ךא

 שי - ודנטנינב ומכ אלש - ףסונב .יתימא

 ךילעו םיכשמה לש לבגומ רפסמ קר

 .קחשמה ףוסל עיגהל ידכ םהילע רומשל
 םילועמ הטילשו הקיסומ ,הקיפרג

 תא םישוע דחוימה א בצמ םע בולישב

 ינלטק חוכל ביירד -הגמה לש הזה קחשמה

 רתוי" ויהי ביירד הגמ ינקחש .הלועמ

 תונוכמ קחשמל םהלש הסרגהמ "םיצורממ

 575ד* 10758 11-ש דע .הז יסאלק

 ,ביירד-הגמ יכסמ לע עיפוי

 לע ךלמה אוה אוסא1ה1. אסאזמהד

 .ביירד-הגמ לש תוכמה יקחשמ תעבג

 9 שכ



 לכל ךיא ,לאוש א"תמ קינלירט יתיא
 ?(:\\ 8/4516. תנכותמ םיאצוי ,תוחורה

 שומישה תא םייסל ךתנווכב םא
 תכרעמל רוזחלו ,יתיא ,0/8/516-ב
 .5צ578א8 בותכל ךילע - הלעפהה
 הדובעה םויסל תמרוג הדוקפה
 תכרעמ לא האיצילו 0/84516-ב
 תינמז האיצי עצבל ךנוצרב םא .הלעפהה
 שי - הרזח תורשפא םע 34816/0%-מ
 רחאל .םאדמא ץוחללו 5011, שיקהל
 תכרעמב אצמנ התאש העדוה לבקת ןכמ
 .הצרתש המ לכ עצבל לכותו ,הלעפהה
 ,00/33516-ל רוזחת ₪א[ד שיקתשכ
 הבושח וז הלועפ .תבזע הב הדוקנל קוידב
 תמישר תא תוארל הצרת םא ,דואמ
 אל ₪18 הדוקפה ירהו) לשמל םיצבקה
 הצרת םא וא ,(0/8516\0-ב תלעופ
 תדוקפב רזעיהל לכות ץבוק קיתעהל
 ץבוקה תקתעה תא עצבל ,51101.8.-ה
 .םא][1-ה תרזעב תבזעש הנכותל רוזחלו
 .הזמ טושפ ןיא

 תמייק םאה לאוש ונוא תירקמ יריש ירוא
 א"ת רוזיאב ביירד הגמ הגס תוטלק תיירפס
 ?תאצמנ איה הפיא ,ןכ םאו

 תויונח לש תרדוסמ תכרעמ ןיא
 ןכתיי ךא .ביירד-הגמ יקחשמ תוריכשמה
 ךרוזיאב םיבשחמה תויונחמ תחאש
 .וזכ הרכשה תיירפס הליעפמ

 ,ל"וחב האר הננערמ רביחש ימולש

 3)כ

 ר"ד לוע הניפה
 תא ץראב גישהל רשפא םאה לאושו קלדנ
 (5 20806) 5006. 70080.8  םינותיעה
 אוצמ \פצ \א( תכ (:11\4*(,-ו

 העומשה הנוכנ םאהו ,5004 א[
 עיגהל דמוע 5187 10:11:84 2-ש
 ?ביירד הגמה תסרגב ץראל

 גישהל רשפא יא ,ימולש ירעצל
 תמאבה םיקחשמה ינוחרי ינש תא לארשיב
 אביימ אל דחא ףא .תרכזהש םידחוימ
 ךתלאשל רשאב .ץראב םתוא ץיפמו
 5דאתמד חסדא 2 קחשמה ,היינשה
 וז תונמדזהב .ביירד הגמ תסרגב אצי ןכא
 השדח הסרגב םג אצי אוהש ןייצל רשפא
 הברה תחלצומ - ודנטנינ רפוסל תדחוימו
 .(א12 30 האר) רתוי

 םדומ הנק תיליע תרצנמ הקיסמ ףסא
 ןכיה לאוש אוה .886 רוציל דואמ הצורו
 ?המש המו 85 תריציל הנכות גישהל ןתינ

 תונכות תורציימש תורבח המכ שי
 ץראב .תואלפנ ולאה תונכותה לכ ,5
 קאוסדמ 4006255 תנכות תיראלופופ
 .א/\ קא0-ה איה הנורחאה ותסרגש (א)
 התלבגמו דואמ תיתודידי הנכות יהוז
 ,ךלש חישקה ןנוכה לדוג איה הדיחיה
 יולת לכה - לדוג תלבגמ הל ןיא רמולכ
 350 הלוע הנכותה .ךלש בשחמה תלוכיב
 תיבמ תורישי קר השכורל ןתינו רלוד
 יוצר .גרובמסקול ...ב בשויה הנכותה
 םיאצוי םעפל םעפמש ןוויכ תאז תושעל
 םימושר םיליעפמ קרו ,הנכותל םינוקית

 ןתינ .םתוא םילבקמ הנכותה תא ושכרש
 יליעפממ דחאמ םיטרפה תא לבקל
 ךל רורב ,בגא .ץראב םיבוטה 885-ה
 שידקהל ךילע יניצר ₪85 ליעפהל ידכש
 יד היעב יהוזו ,ורובע דחוימ ןופלט וק
 ,ךלש בשחמה לע םירבדמ רבכ םא .תיניצר
 386 בשחמ לע ₪85-ה תא ליעפתש יוצר
 ריהמ היהי ךלש םדומהש םג יוצרו תוחפל
 .ףסכו ןמז ךוסחת ךכ יכ ,רשפאה לככ
 !החלצהב

 ול ונק ץרווש רחש לש וירבח
 דחא לש ויבא .ןוסגמ רישכמ הווצמה-רבל
 חמשי רחשו ל"וחל עסונ םירבח םתואמ
 תוטלק םש תונקל רשפא םאה תעדל
 ?ןוסגמל

 םש אוה ,יריקי רחש ,ןוסגמ םשה
 אביימה ילארשי ןאובי ידי-לע אצמוהש
 8) א₪5 ודנטנינ ייוקיח קוחרה חרזמה ןמ
 וא שודיח םוש ןיא ומצע רישכמב .(טיב
 וניא םג ןכלו יקוח וניא אוה ,דחוימ רבד
 םייוקיח .תירבה תוצראו הפוריאב םייק
 תונידממ קלחב קר אוצמל רשפא ולאכ
 .לארשיבו ברע תונידממ קלחב ,הקירפא
 ,הלאכ הצרת םא - םישדח םיקחשמ יבגל
 םהו ץראב םיליגר ודנטנינ יקחשמ הנק
 .(םאתמ תרזעב) ןוסגמב םג רדהנ ולעפי
 ונאש הבתכ וא פיט לכ יכ עדתש םג בושח
 8 811 ודנטנינה תוכרעמ יבגל םימסרפמ
 .םינושה םייוקיחל םג םימיאתמ -

 רשפא םאה לאוש א"תמ רמה ודיע
 ביירד הגמה לש 60-01-ב שמתשהל
 אוהו ,18%1 בשחמל 6.0-800%1 רותב םג
 לוק םיטרכ ול שי :היעב םג גיצמ
 ,ג0-1.ז8 םאות 501% 8

 ,םיוסמ קחשמ תולעהל הסנמ אוהשכ לבא
 רבכ קחשמה .רורב אל דואמ עמשנ לוקה
 לע םיאלפנ םילילצ עימשהו בטיה םעפ דבע
 ךיאו היעבה תויהל הלוכי המ .בשחמ ותוא
 ?הב םילפטמ

 כ-א0%1-ה יבגל .ודיע דחא דחא
 הגס לש קסיד טקפמוק .אל איה הבושתה
 טקפמוקכ שמשל לוכי אל ביירד -הגמ
 בצמה הז ךא ,לבח .18%1 בשחמל קסיד
 םא :ךלש לוקה סיטרכל רשקב .עגרכ
 לוכי ,דחא יפיצפס קחשמב קר איה היעבה
 קחשמה לש לוקה יצבוק ועגפנש תויהל
 תויהל לוכי ,קחשמ לכב הרוק הז םא .הזה
 םילוקמרב תוינכט תויעב ךל שיש
 ךל שיש וא ,(המודכו העורק הנרבממו)
 םא .ומצע לוקה סיטרכב תויעב
 תונפל לכות ,קחשמב איה היעבה
 םא ,ופילחהלו ותוא תינק הב תונחל
 יוצמו) לוקה םיטרכב איה היעבה
 ךילע ,(ירוקמ לוק סיטרכ ךתושרב
 תבשויה "סקיפרג" תרבחל תונפל
 .הננערב

 םאה לאוש א"תמ קרטס דע-ליג
 תמאתומה היצמינא תונכות שי
 תושרוד ןניאש וזאעס0ו/8-ל
 ?"'דכו לוק סיטרכ ,הידמיטלומ

 תובוט היצמינא תונכות
 תכרעמ לע תולעופ תוינרדומו
 הלא תונכות .ו\זאססו\8 הלעפהה
 אללש םושמ לוק יסיטרכ םג תושרוד
 ןקתה והז - הידמיטלומל רשק
 םיכרצל .םלועב םויכ לבוקמה
 תנכות יתעדל םיאתת ,םייתיב
 טלוו תיבמ 5דשאד אפ
 יהוז .וננותיעב הרקוס רבכש ,ינסיד
 יטרס רוציל ךל תרשפאמה הנכות
 איהו ,םימישרמ םיטקפא םע הפועת
 הריחמל תיסחי רתויב הבוטה
 תויעוצקמ תונכות .הזה טרדנטסב
 הז יתעדלו םירלוד יפלא תולוע רתוי
 ?אל ,דע-ליג ךילע לודג תצק

 המל לאוש א"תמ בורטס יעור
 ךכ לכ םילוע ודנטנינ רפוסה יקחשמ
 שי ודנטנינ רפוס יקחשמ המכ ,הברה
 רישכמ םע םילבקמ םאו לארשיב
 תא ודנ  טנינ רפו פה
 םירכומ המל ,5 1:7 דא
 ?דרפנב םג ותוא

 םילוע ודנטנינ רפוסה יקחשמ
 16 םיקחשמ תוטלקש ינפמ ,הברה
 םירקי םיביכר ןכותב תוליכמ טיב
 ןורכיז הברה םירגואה ,דואמ

 םריחמ ךא ,חישק ןנוכ ןיעמ םישמשמו
 .ל"וחב םריחמל תיסחי לוז ןיידע ץראב
 ,גאב תרבח - םיקחשמה רחבמ יבגל
 ,תימשרה ודנטנינ תינאוביל הכפהש
 ץראל עיגה ןורחאה שדוחב יכ תרסומ
 יכו םיקחשמ יגוס תורשע המכ ובו חולשמ
 תא לארשיל איבהל לדתשת איה
 םירבדה עבטמ .רתויב םישדחה םיקחשמה
 ולעי םישדח םיקחשמ ,ל"וחב לבוקמכו
 :יעור הנורחאה ךתלאשלו .םינשימ רתוי
 רפוסה רישכמ תא תונקל רשפא םויכ
 57887 -ה קחשמ םע ודנטנינ
 תא וא דנל-וירמ רפוס םע ,ץסוודמא
 התאו לודג אוה רחבמה - דבלב רישכמה
 הריכמ תזירא ןיא - ךל קשחתמש המ הנוק
 םחול" תא םג םירכומ ךכל יא .הדיחיו תחא
 ?שי .דרפנב םג "תובוחרה

 אוהשכ .היעבב םייתעבגמ ץר רהוז
 בשחמה לע "2 ךיסנה" קחשמ תא הלעמ
 םימלש םירויצ םוקמב ול םיעיפומ ,ולש

 םירוחש םיספ ידי-לע םיעוטקה םירויצ
 ?הרק המ .םהיניב

 ,570א₪ ומכ סוריו לש רכומ ןמיס והז
 יהוז - םתפוקתמ רחא והשמ וא םאזא
 םינשמה ,ולאה םיסוריוב הליגר העפות
 םיספ סינכהל םיבהואו םינותנ יצבוק
 ךירצ התאש המ לכ .תונומת ךותב םירוחש
 ןבומכ תשכרש ןוויכו בוט סוריו-יטנא הז
 הפילחהל תוסנל לוכי התא ,הנכותה תא
 הנניא היעבה םא .התוא תינק הנממ תונחב
 ןאכ םג ךא דואמ הרידנ הלקת יהוז - סוריו
 'זארימ תרבחל וא תונחל תונפל הסנ -
 .ופילחהל תוסנלו קחשמה תא תקוושמה
 רמשיהל דואמ יאדכ ,סוריו תמאב והז םא
 .םיבשחמ ןיב םירבעומה םינוטילקת ינפמ
 הרקמב ךא ,קחשמה ךל עגפנ הז הרקמב
 איה ףא ךלש הנשה ףוס תדובע הלוכי רחא
 !קזניהל

 אוה :ץיצפמ ןויצל ןושארמ ץרווש דעלג
 אצי 007 אשא קחשמה םאה לאוש

 המ לאושו ךישממ ,/06.-ל הסרגב
 דנואסל רטסלב דנואס ןיב לדבהה
 רשפא הפיא"ב םייסמו ורפ רטסלב
 ?"זיוו לש 1 רפסמ ןויליג תא שוכרל

 סשד אזזא קחשמה :תחא תחא
 ןנשיש תורמל 6-ל הסרגב אצי אל
 :יללכ ןפואב .האלה .תומוד תואסרג
 עימשהל לגוסמ ליגר רטסלב דנואס
 םגד דועב תינמז-וב םילילצ 1
 התאשכ .22 עימשהל לגוסמ ורפה
 בצק ,ורפה םגדב תוטלקה עצבמ
 תוכיא םג ןכלו רתוי הובג תומיגדה

 םגדב ,ןכ ומכ ,רתוי הבוט לילצה
 ךל ךוסחיש 62-ל רקב שי ורפה
 ללבתשהל הצרתש םויב ,ףסכ
 .םירוטילקת ןנוכ שוכרלו

 םא ,דעלג ךל םיאתי ורפה םגד
 תושעל הצורש בבוח יאקיסומ התא
 תא ךירצ התא םא .'וכו גנילפמס
 קפתסת - םיקחשמל לוקה סיטרכ
 לדבהה .ליגרה רטסלב דנואסב
 .םיינש יפ טעמכ אוה םיריחמב
 האג זיוו תכרעמ :הנורחאה הלאשלו
 ןויליג יכ ךל רשבל תרעטצמ םג ךא
 קושה ןמ ןיטולחל לזא זיוו לש 1
 ילוח וא םינפסא ידיב אצמנ אוהו
 תומייקש ךכ ,םייעוצקמ םיבשחמ
 תא ץיצפהל .א :תויורשפא שולש
 ידכ תויולג יפלאב זיוו תכרעמ
 ןושארה ןויליגה תא שדחמ סיפדהל
 תא רתאל תוסנל .ב .(ןובשחב אב אל)
 זפמ רקיה קתועה לש וילעבמ דחא
 ןכוסמ תצק) ותוא ול בונגל תוסנלו
 רתאל תוסנל .ג .(יקוח אל רקיעבו
 םיקירפ םתואמ דחא תא ותוא
 .(דיספהל המ ןיא) ונממ ותוא תונקלו

 63] ושכ
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 השימח לבקת .תע לכב .ףרטצהל לוכי
 בצל תוליספ 7 וא 5 3 ךל ויהיו םיכשמה
 רשפא םג ךשמה לכב .ישוק תומר שולשב
 תויורשפאה ץרא שממ .בו וצל בצמ רובעל
 = .תולבגומ יתלבה

 ךא דחוימב ירגתא אל אוה קחשמה
 םלשומ = הפצ 5 ה ב 1 אלמ

 םיליו חתמ םינקחש ,םינטק םידליל
 ידכ השק דובעל םיצור ל םינקחשו
 ילמרונ בצמב .קחשמה ףוס תא תוארל
 קורי עבנ עבצ ; לבקל לוכי ררוב ל ,השקו

 לוכי אוה רבד לש ופוסב לבא ,ץמאמ בורמ

 ודנטנינ ל < רפוסל םירוי עמ ץב זייד :תאמ

 עסמל , ,רומאכ התא חקול קחשמה םיקוריה םירוביגה לש םנמז עיגה בוש
 \ ( ₪ םיה ל 0 . ו ה טס . לש שדח קחשמב םיעיפומ םה םעפה וונלש יל ךרד םימחלנ ונלש םיבצה .רידא

 רפוס ירישכמ לע א0א א1 תרבח
 וילייחב ל בלש ל לכ .תחא הציפ וליפא 0 | וב

 םיעודי םיעשופ םיליבומ םתוא רדרש לש
 .ןאכ 4 ה'גנינה יבצ .ודנטנינ

 ב
 רדסהמ תומ לעב - גרק ,השדחה תכובסתב

 .ורושוובש 2 .
 0 םלוכל .תוריחה לספ תא בנוג - ףוג אלל
 יו צה יבנצ לש חטשה איה קרוי | וינש עודי

 ך ורד 0 0 וב 8 הסנ .קרוי %- | 4
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 ץב זייד :תאמ

 תיאקירמאה היזיוולטב הרדסה ומכ
 םג ,ונלצא ןרקוהש עונלוקה טרס ומכו
 הקיפ וג .ערפומ תצק אוה הזה קח שמה

 ,הלודג הפמ ,הדיחפמ הקיסומ ,תי יטסטנפ

 םידדח ןומהו ישוק לש ההובג המי

 קחשמה תא ללכ של םי םירזוע - םירתסומ

 בהואש ןקחשל 'קצומ" קחשמ והז טושפה
 .תוו אקתפרה

 הרזיפ .תיתיי עבה - תוחאה ידסנו

 הזוחאה יבחרב םיבושח .םיצפח השיש

 4- ףוסאל טילחה ילסגפי

 אוה .ריחמ לכב םתוא
 ₪-4| דחא לכל עיגהל לוכי

 ה . ;רדס למ אלל םירדחהמ

 | ה ובעמל הסיב בל

 ] .גגה תיילעלי תחל קמלק

 א | היציטרומ לש תויראה בוג

 . | | םה ידסנו לש הנישה רדחו

.- 

 םיכ ו חה גלמ

₪ 2 
 וובעל ךרטצת
 המכ םיכסמ

'\ * , 
 , רחא ם|*[(ב

 1 1% | א . ה ה \ " "צ'ש + כ

 ןווס וב ךסט יי שהש :

 ןפואב םירזומ םיעשרהו םיניוצמ םיעבצה
 רשי החוקל וליאכש הקיפרגב ,ןויצל יואר
 הדיחפמה הקיסומה .היזיוולטהמ
 ןמזה לכ םיעיפומה םיילוקה םיטקפאהו
 םג רישע , ילקיסומ עקר קחשמל םי 'נקמ
 אוה

 ךרוצ שי ילסגפ תא קחשל ידכ
 יתלב תומכ עיצמ קחשמה .םיקזח םיבצעב
 תא .עובקל | ושפאו םינכשמה לש תלב גומ

 והז לבא ,קחשמה תליחת ב תוליספה תומכ

 רפוס לש רתויב םישקה םיקחשמה דחא
 םה םיבלשה .ודנסנינ ב 2

 ך לכה - ףורב ה - | , = -% \

 , | ." ₪ , ןמל ל? דט היו עפ רו"
| -₪ ₪ / 

 (=<ו|ו א וובל / / | < 5 ל < = \ | \ י\ ל9 *ר .
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 | ה גיס

 = רן ל

 םילשורימ בונואל סדה

 1 קינוס
 ןושארה רטסמה תא גורהל ידכ
 תוכמ 4 ול תתל ךירצ ,תולקב
 תחתמ רתתסהל זאו ,עיגמ אוהשכ
 ךלוה רודכהש םעפ לכו ,תוילעמל
 .ותוא םיפקות ,ינשה דצל
 רטסמה תא גורהל ידכ
 רטסמהשכ ,581א0 צגא0-ב
 ,דצהמ תוכמ 2 ול תתל ךירצ עיגמ
 .(ונאב ונממש דצל יוצר) חורבל זאו
 זוזל - הטמל דרוי רטסמה רשאכ
 .ךישמהל ךכו הכמ ול תתל ,הדיצה
 ריק שי רשאכ ,א1\ אז. = 20%5-ב
 תרבוחמה תרשרש שי ודילש
 תלד ושפח ,םידרויו םילוע םיצוקל
 תוסנל םג יאדכ .תוריקב תידוס
 םתאבש םוקמב תידוס תלד שפחל
 הז םימעפל - תידוס תלדמ וילא
 .םלתשמ

 2 קינוס
 תחא לע וצפיק ,וניזקבש רטסמב
 רתויש המכ ראשיהל וסנו תוצפקמה
 לופיל וסנ .רודכ תרוצב ריוואב ןמז
 .רטסמה לע
 אוהש עגרב ,1111.1, 702-ב רטסמב
 ילבמ בושו בוש וילע וצפיק - עיגמ
 ץצופתמ אוהש דע הדיצה ץופקל
 וכרטצת ךכ םשל) הדיצה וצפיק זאו
 .(תוחפל תחא תעבט
 ,או5דז6 64%8-ב אצמנש רטסמב
 ךירצ ,םיפנעה תא רענמ אוהשכ
 םינבאה יכ םיצוקהמ קר רהזיהל
 .תועגופ ןניא
 אצמנש רטסמה תא
 ףוקתל ךירצ ,א8!1ז ₪001 .165-ב
 .רשפאשכ - הטמלמ רהמ

 עיגמש ימל תוצע המכ *
 לוכי טובורה :כתגדדא ₪00 1-ל
 ץורל ,קינוס ומכ ץופקלו לגלגתהל
 ךיא םעפ לכב וקדבת .םיציח תורילו
 !ורהזיהו ףיקתמ אוה

 טובורה רשאכ :כמ א 00 2-ב =*
 ,םכילע תנווכ העיפומו ץפוק לודגה
 !הנממ וחרב

 ןתיא-ינבאמ ןגנילרמ ןתנוי

 דזאצ דססהא

 הברה תחקל ךירצ קילחהל ידכ =
 .הפונת

 .[זםא! םילבקמ םירזג 50 לכ =
 ןוויכל םיצחול תומוקממ תדרל ידכ *

 .תינמז וב ,הציפקו הטמ
 ךתוא זיזהל ךירצ בלש םירבועשכ *

 לע רוזחת תרחא ,אבה בלשל הפמב
 .בלש ותוא

 !םייניש תודוכלממ ורהזיה א
 תומוקמל עיגהל ידכ םינבאב ורזעיה *

 .םיהובג

1 \\12)( 3 

 גורהל ךירצ םירבד לבקל ידכ =*
 .ןיכס םע םישנא

 תרזעב ץצופל םכילע תויאשמה תא ₪
 .ןמז תוצצפ

 תוצצפ הברה ומיש ישילשה בלשב =*
 .םישנאה דיל

 .תשקו ץח תרזעב םיצצופמ תויבח =*
 - םיזז םיחיש שי ישילשה בלשב =

 .םישנא ולא
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 לכ תא ליצהל ךירצ בלש רובעל ידכ =*
 .האיציל תכללו םייובשה

 תוריל ךירצ תותלד ץצופל ידכ *
 .תוצצפ םהילע

 ורבע אבה בלשל רובעל ידכ =*
 ןקחשל טלשה תא ורבח .תויצפואל
 ,הטמל ,הנימי ,הלעמל ,6 (וצחל) ,
 וליחתה .הטמלו הנימי - 4 ,הלאמש
 -6 - קגזפמ (וצחל) ,קחשמה תא
 .91871 - זאו ₪ - ג

 כו מז. 0 4(?()א 2

 וכח (₪0055) א10א81₪8 לסחל ידכ *
 ךסמה לש תילאמש-הנוילעה הניפב
 הטמל ודר - ברקתמ אוהשכו

 יתקכ < ( מיט * כ *
 אוהשכ .ול וכחו הנימי-ןוסכלאב
 דחי 8-ו 4 לע וצחל ,םכילעמ היחי
 .בוש תאז ושעו הניפל ורזיח ,םיימעפ

 ₪055-ה לע וצפקת לא !בושח =*
 .הפצירה לע בכוש אוהשכ
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 תא הלחתהב וחתיפ :2 בלשב =*
 םירוציה תא וררחש ,תואספוקה
 תואספוקל םתוא וסינכה ,םיריעשה
 ולפט ךכ רחאו (םתוא הציפקמ הירי)
 .תוחורב

 1 | ]ה

 ןויבס-תעבגמ הירא-רוג יאור

 םיאקירמא םירוטאידלנ

 3 \םםמפ :4 בלשל דוקה =*

 יי | יו

 ןויבס-תעבגמ הירא-רוג יאור

 4 ה'גנינה יבצ

 םיצחול תוליספ 10 גישהל ידכ =*א
 הלאמש-הטמל-הטמל-הלעמל-הלעמל

 תא תונשל רשפא זאו ,-,\-הנימי-
 .10-ל דע תוליספה

 רחא םלוע

 .דאזצש :12 בלשל דוק =*

 ןורשה-תמרמ רומיל ןר

 פא

 :3 בלש ,321א12177 :2 בלש :םידוק =*
 ,1א808א18 :4 בלש בלש ,8%
 .:9%56-18 :ףוס

 1 גאז םסאעכ ₪

 .3353 :7 בלשל דוקה =*

 א ה טו כ צ

 .27 זי .26 1180 .25 :םידוק *
 .30 וא .29 16 .28 6
 .דיזאו6

57 61 2 

 שיגר (/0 ארקנש המ) ₪20%א =*
 לש הנטק "הטלס" תטיעבל דחוימב
 ,לייג

 ו:

 סלדיא דוד :תאמ
- = 

24 25% 56 // 

 רי

 לפמיפו שר ,ץטיז ונלש םיעדרפצה
 שדחה קחשמב תויעב רופס ןיאל םיסנכנ
 רישכמל 7א.כםשפ57 תרבח לש
 הזתתמ איהשכ .יוב-םייגה
 לפואה תכלמ ,העודי תינדקר-עדרפצל
 איה - םיעדרפצה תשולש לע הכמ התיחנמ
 תיללח ךותב לפמיפו שר תא המש
 תחלושו ,"האויטנגרג" םשב תעשורמ
 .הדגמרא בכוכל םתוא

 שולש .תוליעפב סוחד הזה קחשמה
 הפיט קר םה ,םיכסמה תשולשו תוליספה
 לש םיינחצרה םיבלשה 12 לש םיב
 תומר המכ לע תועומש םג שי .הדגמרא

 6 66 סל < 66 0 5

 וו
 םחול עדרפצכ .םשו הפ תורתסומה סונוב
 קסעתהל המ םע ךל היהי ,תנייוע ץראב
 יאנוש לש םינוש םיגוס 20 ללוכ הזו
 יבצמ לש תעזעזמ תומכו ,םיעדרפצה
 ץפוקו ץר התא דחא עגר :םינוש קחשמ
 םירוצי לש חצר תוכממ קמחתהל ידכ
 הצנורק וא םעוזה וקיספ ריזחה) םייתשבי
 התא האבה היינשב .(שירכה יניש לעב
 ,םימ-עונפוא לע בכור וא םילבח לע ףחרמ
 ,םישרקב עקתיהל אל הסנמ התא רשאכ
 תולוברעמו תודוספר לע םישורבכע
 .תואקתפרה דועו דועו ,תולודג

 ,לכ םדוק ?םיעדרפצה םימחול ךיא
 םינוש םיגוס הרשע תיחנהל לגוסמ ץטיז
 תוכמב ליחתמ אוה .תוטיעבו תוכמ לש
 אוה רשאכ - תאז לכב .תויסיסב תוטיעבו
 ופורגא ,תיניצר הכמ תיחנהל ןנוכתמ
 ךפוה וא ליגרה ולדוגמ םיינש יפ חפנתמ
 לגוסמ אוה ,ךכל ףסונב .שיטפ וא ןדסל
 וב שמתשהלו ןזרגה תא ביואהמ תחקל
 .ודגנ

 רבדנ ואוב ,חופינ לע םירבדמ רבכ םא
 ויה םא עירפמ היה אל .הקיפרג לע
 לכ .רתוי לודג עדרפצ לש תומד םילבקמ
 היצמינא ,םיכסמה לש הזוזת - ראשה
 .םיבוטו םיקיודמ םינושה םיטרפהו

 .םישרמ קחשמ אוה דדו 5
 הזוזת תלעב הקיפרג :תולודג ויתונוכת לכ
 לש לודג רחבמ םע םיבלש ,םינוויכ המכל
 ?הצרת דוע המ .םילועמ תולוקו תוליעפ
 אוה רגתאה .םיכשמה המכ דוע ילוא ,בוט
 התא םא .םיסונמ םינקחשל וליפא לודג
 ,ךפסכל תמלוה הרומתו בוט רגתא הצור
 !םיעדרפצ לע ךל זא

 םיעדרפצל תסחייתמ הבתכה :הרעה
 ונחנא .דחאכ תובקנ םיעדרפצלו םירכז
 הניחבמו םירכז םה םיעדרפצהש ונטלחה
 הז ךא - םאתהב םהילא ונסחייתה תינושל
 .תרחא תויהל טלחהב לוכי

 םיימשל קנזל ןנוכתה
 קחשמ לש םינבל-םירוחש
 01101 .1קךמא 1[ - יתונמוא
 השימחל סוטל איה ךתמישמ
 .הבורע ינב ררחשל ידכ םירוטקס
 ,ןמזה תלבגה ןאכ ןיאש תורמל
 הבורעה ינב תא ליבוהל ךילע
 ינפל ,םיחטבמ םוקמל תוריהמב
 - םתוא דימשת םיביואה שאש
 ...ךתואו

 תויהל לוכי (:110ז ןזדמא 1[ קחשמה
 שומח ךלש קוסמה ,ךלזמל .השק שממ

 םג לכותו תוירי לש תיפוסניא תומכב
 יתלב"ו םיליט ,תוצצפ לש תופסות ףוסאל
 םיבלש ךרד תוריהזב ףחר .תינמז "תועיגפ

 לגב םחלנ התא רשאכ םיפעתסמ
 ,םיקנט ,מ"נ יחתות לש לג רחא
 הסנו םירופיצ וליפאו םיסוטמ
 .ךתמישמב דומעלו דורשל
 ךשמהל םידוק ןאכ לבקת תוחפל
 = ..(והשמ הז םג) בלש לכ ירחא

 ,הרורב קחשמה לש הקיפרגה
 הבורע ינב .תקייודמו הקלח
 ךילא םיצר הלמנ לש לדוגב

 קחשמ והז .ךכ םתוא תוארל קיחצמו דחפב
 הבישח םגו יריב תונקייד שרודה רידנ
 .הבוט תיגטרטסא



 גבס יבאו רעס-ןב ןרע :תאמ

 עיגה רבכ וז הריקס תביתכ ןמזב
 יאלמ .106 ירצומ לש יאלמ ןסחמל
 ,בורקב עיגהל דמוע 45.4 ירצומ לש
 וללה םידומעה ינש תא ונצקה ןכל
 .וישכע דע עיגה המ רוציקב םכל רפסל
 רתוי בר םוקמ שידקנ אבה זיווב
 ?םינכומ .םירצומה תריקסל

 :םיריכמ רבכ ונאש המב ליחתנ ואוב

 םעפה העיגמ וזה תרדהנה הטישה .א[תםאש
 ךכ ,הספוקכ אלו םיקוח רפס תרוצב
 ןיא .רתוי לוז יאדול בורק היהי הריחמש
 רבודמ - שדחמ הטישה תא גיצהל םעט
 ,רתויב תמדקתמ םידיקפת יקחשמ תטישב
 תוגרד לע ןהו תונורשכ לע ןה תססובמה
 408%80-מ רבעמה תא דואמ לקמש המ)

 ברק תטיש תללוכ הטישה .(הילא
 ומלוע תאו שומישל הלקו תיטסילאיר

 ץראה ,ןיקלוט .ר.ר.ג לש אלפומה
 .הנוכיתה

 לש םלש וק עיגה הטישה םע דחי
 ועיגה לכ םדוק :תואקתפרהו הכימת ירצומ
 ,הנוכיתה ץראה לש םלועה ירפס ינש
 .,אזפסממ םגאדמ עותפמססא
 ןולימ ,םירתא לע םירבסה ,תופמ םיללוכה
 לע תעדל ךירצש המ לכו םיפלאה תופשל
 דוע .הנוכיתה ץראה לש היפרגופוטה
 .08₪25 ירפס תשולש ועיגה

 םכותב םיליכמה ,ס= אוופס1.ם דד
 ירפס לש תובושחה תויומדה לכ ינותנ תא
 ועיפוהש תוצלפמהו תועבטה רשו טיבוהה
 18את4508₪85 תא םג ונלביק .םהב
 תורצואה רפס ,0 אוופסו,ת תגתחדא
 תאו ,םלועה לש םסקה יצפחו

/ 
 ו "|

 תםאד שטאפ5פ0ת-ה
 לכ תא וכותב ליכמה אזזפס1.ם דיג
 לש ומלועב תונושה תוצלפמהו םירוציה
 דוע םג םיזגראב ונאצמש ןבומכ .ןיקלוט
 לש םירוזיאו תוצרא תוטרפמה תוכרעמ
 .תושדח תואקתפרה ןומהו הנוכיתה ץראה

 תוושהל ןתינ א תחע תא םא
 .סאכ 0ת תא זא גכ8אע-ל
 שדחה םידיקפתה קחשמ ,דצמ 5
 ןתינ ,ויתואקתפרה יתש לע עיגהש

 קחשמ והז .קאס-ל תוושהל
 תא דמלמה ,םיליחתמ םינקחשל
 הקתפרהב קחשמ ידכ ךות ויקוח
 וסיסבב המוד קחשמה .הנושארה
 .רתוי הברה טושפ לבא או!תאק-ל
 םימאתומ ויקוחש אוה ןויערה
 תרדסו הנוכיתה ץראל דחוימב
 השעמל איה ויתואקתפרה
 רשמו טיבוההמ תואקתפרה

 הספוקב עיגמ קחשמה .תועבטה
 ץראב רוזיאה לש הפמ ליכמו
 תואקתפרהה ושחרתה וב הנוכיתה
 הקתפרהה רפס ,תועבטה רשב
 קחשל ליחתהל רשפאש הנושארה
 השעמל) םיקוח תאירק אלל דיימ הב
 תא דמלתו ךלת הקתפרהה ידכ ךות
 תא עדת הפוסבו קחשמה יקוח

 .תויבוקו םיקוחה רפס ןבומכו (םלוב ו

 תא חכשנ אל ואוב ,עגר קר
 תמדקתמה הטישה - תסו תא םא
 ברקה תטיש םַע םעפ-יא הבתכנש רתויב
 .תמייקש רתויב תיתואיצמהו הלועמה
 ינש ועיגה תיסיסבה קחשמה תכרע דבלמ
 את דטאמפ ₪ 1₪54511865-ה ירפס
 םירוצי ףלאמ הלעמל םיליכמה ,הלש
 ךינקחש לע לפנתהל םינכומה תוצלפמו
 תורצוא לש התוחפ אל תומכו ,עשיה ירסח
 ש"בד תויומד רפס עיגה ףסונב .םסק ילכו
 לע דואמ לקמש ,םינוש תוגרדו םיגוסמ
 תרדס העיגה :בושח יכהו 0%1-ה תכאלמ
 - אס םאא45758 לש םירזעה
 אסו.תא ג5דחת ססא ג א!וסאב
 הכותב הליכמה ,עבש דע דחא רפסממ
 ,םימסק ,תועוצקמ ,םיקוח לש תופסות
 תויפולח ברק תוטיש ,תונורשכ ,םיעזג
 תצק שיש אוה יפויה .םירבד ןומה דועו
 אל ןכלו 6ס0א[4אזסא לכב רבד לכמ
 דחא לכ - םתוא הנוק התא וב רדסה הנשמ
 .הלוכ הטישה תא חתפמו יאמצע אוה םהמ

 60% 4א10א5-ה תעברא ועיגה ףסונב
 םינדוסיל ,יאמיכלאל ,םסוקל :םידחוימה
 םוחת דחא לכ םיביחרמה םיבנג/םימחוללו
 יניצרו קומע ןפואב לבא ,הטישה לש רחא
 .רתויב

 השולש םג ועיגה ₪01.51 457 66-ל
 ןה םימיאתמה "םייפולח-תונונגס" ירפס

\/ 

 'פצוסי
 תריקס

 ופלח רבכש תויוברת

 תאו ,םוק  יהמ
 פ5(4 א457ד5א-ה

 ןושארה 60 ג אזסא
 תועוצקמ דוע ליכמה
 ,תונורשכ ,םיינגריתע
 .ילוכו ברק תויורשפא

 165 לש ןורחאה וקה
 קחשמ אוה ,בוש עיגהש
 ימל .[0ם לש קנאפרבייסה
 שחרתמ קחשמה ,רכוז אלש
 לפאה דיתעב ,2090 תנשב
 תואיצמ לש ימומגעהו
 םלועה .קנאפרבייסה
 לע-תורבח ידיב טלשנ
 םיאנת תוביתכמה
 בצמב םלועה ,תולשממל
 היגלונכטה ,היכראנא לש
 תרשפאמו דואמ תמדקתמ
 תופסותו םירביא תולתשה
 - לכל לעמו ,םדאה ףוגב
 םיבשחמה תייגולונכט
 תואיצמ תיימדה תרשפאמ
 ,הסינכו ןמאת-אלש המרב
 ךותל ,ועמשמכ וטושפ
 בשחמה-תואיצמ

 קחשמה .(אדאוא) |
 תואקתפרהב הוולמ

 תוכרעמו (תומישמ) ם ו - ן .
 .תונווגמ

 524065-ל ןהו תס01.םא1457158-ל
 !:(רבדנ דיימ וילע)

 לש ליבקמה אוהש - כגאא 55 1
 תופסותב לבא 51.1.1זאואוםא-ל 5
 ,היזטנפ תברעמה הכרעמב רבודמ) תובר
 .(םוקי ותואב המיאו ינוידב-עדמ
 שמתשהל ךיא ריבסמה סטשדז.אשע .2
 ףוסבלו .ןוברעמ רוציל ידכ תוטישב
 קחשל דציכ ריבסמה דאו א1כתא5 3
 םתא םא .ןמזב-עסמ לש םידיקפת קחשמ
 רתומ) ליגר היזטנפ םלועב קחשל םיצור
 93 סו ואסא1.ק תא וסנ (?אל ,םכל
 סו. םא(ג57םא לש היזטנפה םלוע
 תואקתפרהו תובחרה םע דחי הצרא עיגהש
 .תובר

 ףוס .ןוכנ ?5540 5 א14815% ונרכזה
 דיתעב קחש .יניצר ינוידב עדמ קחשמ ףוס
 םירוצי שוגפ ,םיבכוכה ןיב סוט ,קוחרה
 הצרתש ןכיה קחשו םינושמו םירזומ
 המצע הטישה .ונלש תיקנעה היסקאלגב
 קר אס. םא145758-ל ןיטולחל ההז
 ימ לכ .תינדיתע היגולונכטב ןאכ רבודמש
 וא אותחש ,אסז םא15788 תא ריכמש
 תא קחשל תולקב לכוי צץ יח
 תא חכשנ אל .5תג65 א גפדפמפ
 רזע רפס - א11םא5פ א התדו(ד5
 לש תורצואו םישדח םיעזגו םירוצי ליכמה

 [05 תא בוזענ ואוב
 הפתושה הרבחל רובענו

 הנושארבו שארב .זחאס (04א[55 הלש
 ילאסרבינואה הטישה רפס עיגה
 קחשמ רשפאמה זזזא זחאס 5צ5זמאו
 המר ,םוקמ ,םוקי ,ןמז לכב םידיקפת
 התא .תומדה לש חוכ-תמר וא תיגולונפט
 ?ינוידב עדמ ?היזטנפ קחשל הצור
 ירשפא לכה ?המיא ?לוגיר ?קנאפרבייס
 הטישה .םיקוח םתוא תרזעבו
 לודגה קחשמה בחרמ תא תקפסמ
 תריצי תטישו םייקש רתויב
 רתויב הבוטה איה םהלש תויומדה

 רפסמב ףא התכז הטישה) תמייקש
 תומדה תריצי - (םיבושח םיסרפ
 המ ,תודוקנ תקולח ידי לע תלהנתמ
 הילא תומדל קוידב עיגהל רשפאמש
 .ףאוש התא

 המצע תיסיסבה הטישה דבלמ
 תא םיביחרמה םירפס רפסמ םנשי
 | תונונגס יבגל הטישב שומישה
 .סת ה אתוסא5 :קחשמ
  אזא!נב התאס ,שצמתת התפאס
 .ו=אס .תגאד ב5צ ןבומכו
 הבחרה אוה 58

 םעפ תבשח .םירוביג-רפוס קחשמל
 וא ןמרפוס תא קחשל הז ךיא
 ?סקימוק-םלוע ךותב ןמ-רדייפס

 רוביגה תטיש תא וכותב ליכמ רפסה
 תא םיאצומ אל םתא םאש ךכ) האולמב
 תונקל םילוכי םתא 1580 5צ51א%1-ה
 םע דחי התוא לבקלו 611א110%5 תא
 קחשמ והז .(המגודל המאתה
 ,םלועב רתויב חילצמה םירוביג-רפוסה
 לש תויומדה תריצי תטיש תוכזב רקיעב
 התרזעבש םושמ ,זםאס 5צ515א8-ה
 הלוע קרש ישונא-לע חוכ לכ רוציל ןתינ
 .תוועמה םכנוימדב

 הבחרהה ,ןבומכ ,אוה (צ התא -טתאס
 תוליבח ליכמ רפסה .קנאפרבייסה ןונגסל
 (תועוצקמל 4580-ב תוליבקמה)
 ,ינדיתע דויצ ,תוינדיתע תויומדל
 לש טרופמ רואית ,תויטנרביס תולתשה
 בר רמוחו (בשחמה תואיצמ) א14181א-ה
 ריע לש םילפאה היתובוחרב קחשמ לע
 .דיתעה

 קחשמל המאתה אוה ,אזא!ה פאס
 המיחלה תויונמואב תוחמתמה תויומד לש
 .חרזמה לש

 רפס :תאד45צ ₪580 ףוסבלו
 המאתהה - היזטנפ קחשמל המאתהה
 תוליבח ליכמה - ונתעדל רתויב הבוטה
 תטיש ,היזטנפה םלועל תועוצקמו םיעזגל
 םימסק תריצי תרשפאמה תדחוימ םסק
 ידמ ,קשנ ילכ ,רפסמ תוינש ךות ךלשמ
 קחשמל ךירצש המ לכו םסק יצפח ,ןוירש
 ינש םג שי תג אד \5צ 1080-ל .היזטנפ
 ,םימסק דוע םיליכמה אא
 תומחלמל הטיש ,תוצלפמ ,עוצקמ תוליבח
 .םימוסק םיצפח ןומהו תואבצ ןיב

 טוריפ ולבקת אבה זיווב ,ונרמאש ומב
 [0₪ לש םירצומה לע םג רתוי הברה לודג
 84584 לש םירצומה לע םגו ןאכ ורכזוהש
 .וגגחתו וכח .םהילע ונרביד אל דועש
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 ךובנ לש 4 הנצס יכוז ,ףוסבלו
 !ךובמב

 ןייצל םיצור ונא ,םיכוזל סנכינש ינפל
 הננערמ רוש סיריא לש התצובק תא חבשל
 תונורתפה דחא תא ונל החלשש
 תרובחב רבודמ - רתויב םייטסירומוהה
 דימתמ שופיחב הקתפרהל ואציש תונב
 םיטישכתה ,השדהה הנפואה רחא
 קש :ןבומכו רתויב םימיהדמה
 !םירבגה

 םייתימאה םיכוזה לבא
 | דיה תרובחו לגס ינונ םה ונלש
 | :תא ללוכ הז .היולתה

 :היטנ ,ימומרע בנג-טרפור
 .71 ליג ,בוט-ילרטינ

 ,תח אלל תמחול-הרידאס
 .91 ליג ,בוט-רדס :היטנ

 ,ינוהמתה םסוקה-ןוטפנ
 .73 :ליג ,רוהט ילרטינ :היטנ

 .גוכ8א.כ :קחשמ תטיש
 הליחתמ 4 הנצס

 ,ןוירלב רבעל הצר הרובחהשכ
 דראלטנס תא םהל גיצמ הזו
 המהנ ףטוח טרפור) ולותחו
 תודידיה תונויסינל הבוגתכ
 ןוזמ תניחט ידכ ךות (,ולש
 הרובחה תא ןוירלב לאוש
 הרידאס ,רבדמב הישעמל
 תא םישפחמ םהש ול הנוע
 םהל ורפיסו יסוניסה חרפ
 לאוש ןוירלב .הביבסב אוהש
 | 9 חרפה םע תושעל םהל שי המ
 "| אל םלועמש ןייצמו ,רוראה
  םינשה ףא לע ,וילע עמש
 הרידאסשכ .רבדמב הליבש תוברה

 יכ ןעוטו טרפור ברעתמ ,םגמגל הליחתמ
 םילטבומ םינציל תרובח םה השעמל

 קיתשמ ןוטפנ .רבדמב הדובע תשפחמש

 .תמאה תא ןוירלבל רפסמו םהינש תא
 דראלטנס תא הנממ ,הדהא הלגמ ןוירלב

 7% 38כ

 םיכוזה
 םינורחאו

 הטמה תא םהל ןתונו םהלש ךרדה הרומל
 .םיתמ-לאה -גנ

 יכ דראלטנס עבשנ תוילשאה תריטב
 טרפור ,רוראה םוקמה תא האר אל םלועמ
 שקעתמ ןוטפנ לבא ,רוחה תא בוזעל הצור
 ןונגסב ןיינעתמ אוהש םושמ ראשיהל
 ךייש אוה) הריטה לש רידנה היינבה
 וקוסיע דבלמ ,םינובה םילכירדאה תרובחל
 .(םסקב

 .ולשמ רובל לפונ דחא לכ הריטה ךותב

 תעבט אצומו ןטק רדחל לפונ ןוטפנ
 חקול אוה .התוא תחקל ול תארוקש
 לע טלתשהל הסנמ תעבטהש שיגרמו

 אוהש םושמ רזומ ול הארנ רבדה .וחומ
 רבח אוה) וזכ תעבט לע עמש אל םלועמ

 דבלמ ,םיליעומה םסקה-יצפח תדוגאב םג

 םסק יוליג ליטמ אוה .(תולכירדאו םימסק
 .רוועתמ טעמכו

 התליפכב הרידאס תקבאנ םייתניב
 םירמוש יפלאמ חרוב טרפור ,ןוירא ינשו
 לש ופוסב .ולש לותחל דיספמ דראלטנסו
 םלואב תויומדה לכ תוררועתמ רבד
 םתוא ענכשל חילצמ ןוטפנו הסינכה
 ץר ,ןיטולחל ענכושמ .הילשאב רבודמש
 ןוטפנמ לבקמו ריקה ךותל רשייה טרפור
 .(יוא) תוילשא יגוס לע רועיש

 םידמגה ריעל הסינכב
 םא לאושו דמגה םתוא רצוע
 טרפור .הסינכ רושיא םהל שי

 :רמוא ןוטפנ ,"?המכ" :לאוש | -
 ."אל" :תרמוא הרידאסו ,"ןכ" [₪

 ןיטולחל לבלובמ ,דמגה
 םהו "?המ" :םתוא לאוש
 שאוימ "ילוא/אל/ןכ":םינוע

 .סנכיהל דמגה םהל רשפאמ \
 טיבהל תשקבמ הרידאס
 ץיוושה דמגה) םוסקה ןזרגב |

 ,בוט" .םיכסמ דמגהו ווב
 הרידאס תרמוא "תוארתהל
 והשמ למלממ דמגה .תכלוהו
 ."ברחל לגרתהל" לע

 םהיתואקתפרה ךלהמב
 םסוקב ןוטפנ לקתנ ריעב
 יוקיש ול רסומה ינוהמת

 הנשמה ,םילעמ ינויצרופלט |
 .הרוצו בחרמ ,םוקמ ,ןמז [₪

 - ל"נה יוקישה תא ורכיז [
 ,ותוכזב התכז הרובחה

 הטיסרבינואה םלואב
 ןוטפנו םישרמה ברקה חתפנ
 עיפומ אוה .יוקישהמ התוש
 לומ ןכל םדוק העש יצח
 אל אוהו ,םומהה רוטקיד

 ריבסמ אוה .עגרל הרוצ תונשל קיספמ
 ותוא לאוש ,עתפומ הזו ךלוה המ רוטקידל
 הנוע * ,אל" .יוקיש הזכ םייק תמאב םא
 תוקד שולש דועב אצמוי אוה" ,ןוטפנ ול
 !"עבראו םירשע דועב ותוא התשא ינאו

 .ןויצל ןושאר 1 םתורה לגס ינונ

 םינומחתב םעפה
 אשונל תשגל ונטלחה
 ,ישומיש ךא שיגר
 לכל רכומה רבדל
 :םה רשאב םינקחשה
 .דחוש

 םיאבה םירואיתה
 תונוש תוטישל םיעגונ
 .דחוש לש תונושמו
 5 םירקמל םיבוט םידחא
 1% םירקמל םירחאו םימיוסמ
 םלוב לבא ,םינוש
 םייק לכ םדוק .םישומיש
 וראת :יסאלקה דחושה
 :הנצסה תא םכמצעל
 סנכיהל הצור הרובחה
 לבא ,םיוסמ ןומראל
 הנוממ ול בשוי רעשב
 ודיקפתש ליצאה םעטמ
 םינדרטה לכ תא קלסל
 ליצאה .סנכיהל וסניש
 היהיו בוט ףסכ ול םלשמ
 יתלב אל םא - דואמ השק
 ותוא ענכשל - ירשפא
 .הככ םתס סנכיהל
 !דחוש :ןורתפה

 רמושה םע חיש וד ידכ ךות
 ינודז ךויח ולעה ,ינוהמתה
 ונא" :ןיפיקעב וילא ונפו םכינפ לע ינעדיו
 .דואמ שממ .סנכיהל םיניינועמ דואמ
 םינכומ ונייהש םיניינועמ ךכ-לכ השעמל
 ,וא" ".ןומראל סנכיהל ידכ הברה םלשל
 "?הברה המכ" ,ןדמחה רמושה לאוש "?ןכ
 םיקחשמו םינוע םתא ",יולת הז ,וא"
 תא שיחמהל ידכ םכלש בהזה קיקשב
 לע ונבשחש דיגנ אוב" ,םכיתונווכ תוניצר
 תייה םא דואמ ךתוא חמשמ היהש םוכס
 השק שממ היה אלש םוכסו ,םואתפ לבקמ
 לק האלהו ןאכמ ".ונממ דרפיהל ונל
 סיטרכ ול עיצהל וא ,הוושה קמעל עיגהל
 | .הנוורינ לש העפוהל

 םא .ףסכב םלשל םיבייח אלש ןבומכ
 תיב להנמ תא הריכמ תויומדה תחא

 עיצהל הלוכי איה ,ימוקמה תשובה
 רדסלו םייתש וא הלימ ותיא ףילחהל
 לוכי דימת םסוק .םניח הסינכ ונדחושמל
 ראש תא וא ,םהינימל הבהא ייוקיש עיצהל
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 רבי לש עשו 4 יד"

 שיש םינימאמ םלוכש תורזומה תוחקרמה
 ףסכ לש יאלמ שי דימת בנגל .םימסוקל
 ול השק היהי אלש ,םיפיוזמ םימולהיו
 םילאהמ הכרב עיצהל לוכי ןהכה .תתל
 םא דוחייב ,דחושמה םולשל הליפתו
 תושעל שיש קר - ןימאמ םדאב רבודמ
 ןימאמ ימ יכ ,רתוי ףא הלודג תונידעב תאז
 ...םישנא דחשמש ןהכל

 םירישיה ה'רבחה תא ואצמת דימת
 תאז םילבקמו ,דחוש לבקל ולגרתה רבכש
 סנכיהל םיצור םתא" :וילאמ ןבומכ
 רבוד הנוע ",ןבומכ" .רהוסה לאוש "?אלכל
 ".ונלש דידי םירקבמ ונא" ,הרובחה
 רשע לש הנישל בהז תועבטמ םישימח"
 הרובחה ".ןבומכ שארמ םולשת .תוקד
 ,(הלעמלמ םיבתכה לכ תא תללוכש) ונלש
 תא הצליחו תועבטמ םישימחו האמ המליש
 .תורתוימ תויעב אלל איג לש סקירוהה
 וליפאו העש יצח ,ןבומכ ,ןשי רהוסה

 ענרב רואיל ןוטליה איג רעס-ןב ןרע :תאמ
 ןתנ-רב לאירא

 לע םינזרגה תוקיפד
 ודירטה אל םיגרוסה
 דוגינבש ןבומכ .ותוא
 ,תולקב םידחושמל
 ה'רבחה תא שי
 םהל שיש םיריעצה
 ולאכ םירזומ םירבד
 םהל םיארוקש שארב
 וגרהת) "םילאידיא"
 ףאל לבא ,המל ונתוא

 לש םלועב רחא דחא |
 שי םהל .(ןיא ןרע |

 יטרפב ריבסהל /
 תונורתי תא םיטרפ =
 התא" :דחושה תלבק ₪

 המ !יתוא דחשל הסנמ
 ףועת ?ךל הארנ ינא =
 ארוק ינאש ינפל הפמ =
 ,הכח" "!םירמושל ₪
 ירה .ןבצעתהל המל | <
 וחקי טושפ םירמושה :%

 ךל וריאשיו ףסכ רתוי =
 ינא .תותפ הברה ₪

 המ ךל שיש חוטב <
 האמ םע תושעל =

 ,בהז תועבטמ
 ,השאל םיטישכת
 ,םידליל תובוב.

 .בושחת ,רבח בושחת ;₪)
 םילבקמ אל הזכ םוכס

 לכה ךל עיצמ ינאו הנש יצח לש תרוכשמב
 אל ינא" ".תויעב אללו ,ןמוזמב ,וישכע
 האמ" .ריעצה טסילאידיאה ססהמ "...חוטב
 לבא ,יקוא" .עיצמ התא ".תועבטמ םירשעו
 לש ,רתויב הנהמהו ,ןורחאה גוסהו "...רהמ
 .םיסקירוה ידי לע ףדעומ ,חטיחס :דחוש
 דחא םוי לש רקחמ תדובע ושע טושפ
 לש םייללכה וילגרהל רשקב
 וילא ונפ זאו ,דיתעל טחסנ/דחושמה
 "...ךתשאל לכה רפסא ינא" :רישי ןפואב
 זא" "...ךלש ףתושל תישעש המ הפי אל"
 םא" "?המ ,אוהה ןודעומב רקבמ התא
 .ילוכו *...םייחב ךידלי תא תוארל ךנוצרב
 ןה תוטיחסה בורש תירקיעה היעבה
 םע תולקב יד ךבתסהל רשפאו תוילילפ
 ?תפכיא ימל לבא .קוחה

 לש אלפנה ויקפת תא ריכזנ קר ףוסבל
 ופסכ תרזעב ודוחישו רמושה סויכב בנגה
 !ףיכ לבא ,ןכוסמ ,ולש
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 גבס יבאו רעס-ןב ןרע :תאמ

 תא דביא (:\1[-השכ םישוע המ

 הקתפרה ץירהל

 ...ריחמ

 רבעש עובשב :הזה טרסב ונייה ונלוכ
 םוחתב םישדח םיאיש הצובקה ירבח ורבש
 ואצמ ,הכיסנה תא וליצה םה ,תונקתפרהה
 םלועה תא וליצה ,םסקה טיברש תא
 םיתמ םתאו ,תחא םעפ םוקיה תאו םיימעפ
 .תבשה םג קחשל

 קחשל לוכי אל 01-ה ,יובא לבא
 זפשוא) שולק ץורית והשזיא לשב תבשה
 ברועמ היה ,המטסא תפקתה רחאל
 םתסש וא דבאתה ,ףטחנ ,םיכרד תנואתב
 הארנו (הקיטמתמב ןגמ תניחב ול שי
 .דובא קחשמהש

 תואקתפרהה תא תוסנל ןמזה הז
 שי הצובק לכבש םג המ ,תוימעפ-דחה
 הצר דימתש וא א[ םעפ היהש דחא ןקחש
 .רגתאה תא לבקל ןמוזמו ןכומ אוהו תויהל
 הכרעמ תחיתפב רבודמ ןיאש ןבומכ
 תחא הליל תקתפרהב אלא ,השדהח
 גוסמ תואקתפרה .תועש רפסמ ךשמיתש
 קלח םהש תואקתפרהמ ןיטולחל תונוש הז
 ןתשגה ,ןתריציב בר לדבה שיו הכרעממ
 .ןנכותו

 ךרדה תאו םילדבהה תא טרפנש ינפל
 ןייצל םיצור ונא ,וזכ הקתפרה םירצוי הב
 תונמדזה איה תימעפ דח הקתפרהש
 ןבומ לכב ,הרגישהמ תאצל תמלשומ
 שולש רבכ םיקחשמ םתא :המגודל !אוהש
 ,דיגנ ,קחשל הז ךיא םתיהתו ג םינש
 - ונהית אל םא ,םעפה תאז וסנ .או[םתש
 וא .רתוי הזב קחשל ךישמהל וכרטצת אל
 תולעופ תוימעפ דח תואקתפרה - ךפיהה
 תוביסמ) תוטושפ תוטישב אקווד רתוי בוט
 םיקחשמ םתא םאו ,(ןקמועל דרנ דיימש
 דחא הלילל רוזחל יוצר ,צ 5
 םג ןתינ .םמא0-ל וליפא וא ג כא-ל
 םתא םא :הביבסה תא ירמגל תונשל
 םכל שי ,עובק ןפואב היזטנפ םיקחשמ
 תצק תוסנל תמלשומ תונמדזה
 קחשמ ןונגס לכ וא ,המיא וא ,קנאפרבייס
 תומדה תא ףילחהל םג תונמדזה וז .רחא
 הנשמ הלעמל םחול תקחיש) העובקה
 .6ןהכ -ןמזה עיגה ,ףוצר ןפואב

 הקתפרה תושעל םג ןתינ הדימב הב
 :לשמל ,דחוימב תיטסירומוהו תערפומ
 םאו ,םידובאה רקובה ינגד שופיחל עסמה
 תחא וסנ - ערפתהל םכל םיאתמ ללכב
 וא עא גאסצ 4 ומכ תוימוקה תוטישהמ
 .(םיריוצמ םיטרס קחשל) דססא

 ולאכ םיקחשמ קחשל יוצר לכ םדוק
 םושמ ?עודמ .תוטושפ תוטישב
 תויומד דימת םירצוי ולא תואקתפרהלש
 ןתריצי ךילהתש יוצרו ,םוקמה לע תושדח
 ,הזמ ץוח .רשפאה לככ רצק היהי
 אל שממו ןמזב תורצק ולא תואקתפרה
 וא סופיטה ןורשכ דגנ םילגלגמ םא הנשמ
 טושפ אוה ןויערה לב ,ינפוגה רשוכה
 םרוג לכ ןובשח לע ימעפ דח ןפואב תונהיל
 .רחא

 ןיטולחל הנוש הקתפרהה יפוא
 איהש הקתפרהב .ירמגל תורחא היתורטמו
 תומישגמ תויומדה ,הכרעממ קלח
 ןכרדב ,טאל טאל םינטק תונוחצינ
 ןיא תימעפ דח הקתפרהב .לודגה ןוחצינל
 ףוסב דדוב דחא קר - םיבר תונוחצינ
 חילצהל בושח אל םג הזמ ץוח .הקתפרהה
 תותמ תויומדה םא - ולאכ תואקתפרהב
 תויומדל םירזוח אבה עובשב ,תותמ ןה
 רשפא ולא תואקתפרהב .תובוטהו תונשיה
 תשדקמ הרטמה"ש השגרה ךות קחשל םג
 בשו רבוע לכ חוצרלו ,"םיעצמאה תא
 הרטמה תגשה םשל ףסכ גישהל ידכ םימת
 .המודכו

 תתל ןתינ תוימעפ דח תואקתפרהב
 םיקזחה םימוסקה םילכה תא הרובחל
 ילבמ ,(םהילע ומלח דימת םהש) רתויב
 ינפמ - הכרעמה ןוזיא תא רפהל שושחל
 לומ םתוא ביצהל רשפא .הכרעמ ןיאש
 םלח 0%[-הש רתויב םיקזחה םירוציה
 ינש ידי לע םיפקתומ םתא) תוסנל דימת
 ,םי-םַקַסַו כמא השימהח ,םי'ציל
 יאטל ליגב םימודא םינוקרד רשע-םיינש
 חבטל תתלו (סיסיקאט ןבומכו ןוילע
 הגרדב תויומד תונבל םג רשפא ...ליחתהל
 .וזה הקתפרהה ךרוצל רתויב ההובגה

 תויוור תויהל תוכירצ ולא תואקתפרה
 לכו םיפדרמ ,תוברק רמולכ ,"ןשקא"
 תיאליע השגרה הרובחל תתל ידכ ,רתיה
 הלילב יפא והשמ תושעל קיפסהל ידכו
 םירואיתב ךוסחל ךירצ 01-ה ,הזה
 ,הזל ןמז ןיא ,םיכורא םיגולאידו
 ךוסחל ידכ !ךשמיהל תבייח הקתפרהה
 ,םיפיטואירטס ןומהב שמתשהל יוצר ןמזב
 תוחוטש ,ןקחש-אלל-תויומד רמולכ
 תורוחשה תומילגב רוחבה :יפוא תורסחו
 אלל אוה ,קדנופה לש לפאה רדחב בשויש
 "םילגרמ" קחשמב ;עשרה םסוקה קפס
 ןבומכ אוה ךירחא בקועש הפילחב רוחבה
 זא ,קנאפרבייס קחשמ התא םאו ;:81-המ
 םייניעב יגוגזה טבמה םע אוהה רוחבה
 ,כמסאתא קפס אלל אוה דיב תדלקמהו
 ידי לע םיבשחמ ץרופ רמולכ
 ;(זיוו ר"דל ונפ םיטרפל) המודמ-תואיצמ

 י-ם דלק ם=ית

 ?הניפב םד תילולשב בכושש טוידיאהו
 תויומדב טושיפל הביסה !תמ קפס אלל
 ימ טילחהל ןמז םינקחשל ןיאש אוה ולאכ
 תא דיימ םיאור םה ,המלו ימ הז
 .ןמז ןומה ךסוח .ותוא םיהזמו סופיט-באה
 .תוירחאב

 ריאשהל גוהנ הכרעמ לש תואקתפרהב
 קפסל ידכ ,הקתפרה לכב םיחותפ "תווצק"
 .ךשוממ ןמז ךרואל חתמו תויכשמה
 רוסא רבדה תימעפ דח הקתפרהב
 !וז הקתפרהל ךשמה היהי אל !ןיטולחל
 הקתפרהה לב תא רובעל תוכירצ תויומדה
 הקתפרהב .הרצק תויהל הכירצ איה ןכלו
 לע םינקחשה םירעתסמ הב תיתמחלמ
 םיריאשמ ונייה ונא ,דדובמ בייוא בצומ
 תקתפרהב ימלוע יטסירורט ןוגראל םיזמר
 תימעפ דח הקתפרהב לבא ,הליגר הכרעמ
 ,םינקחשה דצמ חור תרומל איבי קר רבדה
 תא ךישמהל ץחלל ,רתוי עורג וא
 תא חונזלו האבה השיגפב הקתפרהה
 .הליגרה הכרעמה

 דח תואקתפרהל רתויב בוטה רוקמה
 קר ךירצו ,עונלוקה אוה ולאכ תוימעפ
 ,ינימשה עסונה ,ףדרנה ומכ תומש ריכזהל
 ,ןמטאב ,םיאלפומה תעבש ,תויחל תמ
 יהוז .וניבתש ידכ רתיה לכו ירברבה ןאנוק
 טרסה תא קחשל האלפנ תונמדזה םג
 רחא םויסל איבהל ידכ ,הנוש ןפואב
 הלילעה ,ללכב .תוחפ אל קתרמו
 תיחטיש תויהל הלוכי ולא תואקתפרהב
 הכיסנ ליצהל תכלל - המיהדמ הרוצב
 אוה יזכרמה ןויערהש םושמ - לשמל
 אלו תוליגרה תואקתפרההמ ינושה םצעב
 .הקתפרהה תמשגה

 םכל תקשחתמש האבה םעפב זא ,ונ
 לא - זרב עקות ₪%1-הש וא הקספה
 לע בושחל וליחתתו ובש טושפ ,ובזכאתת
 .ךרדל ואצו םתיצר דימתש תיחשמה ילכ



 5 הל ןגרומ םע תוחיש
 .גבס יבאו רעס-ןב ןרע :תאמ

 רדח ךותב ונבשי יבאו ינא ,ןגרומ
 .הצחמל םיסורה ויתוריקש סורה
 םירהה תוגספ תא תוארל ונלוכי ץוחבמ
 .וניתחתמ םירטמ תואמ המכ ,םיבורקה

 חירצה שארב היה רבודמ וב רדחה
 הסורה םסוק תריט לש רתויב הובגה
 הובג קוצ שאר לע הדמע הריטהו העוערו
 .ונביבסש םירההמ הובג רתוי ,ידמל
 תשולש - שימש בצמב ויה םיטיהר העברא
 וילע שישה ןחלושו ונבשי םהילע תואסכה
 םלוע לש העודיה םוקיה תפמ תא ונסרפ
 0!5₪006585ת ש8אזפ ונקחיש .'כט-ברק

 .םוקיה לש ולרוג תא ונעבקו
 ,הא ?המ" .יבא יל ריעה *.ךרות ,ןרע"

 ,וגאדת לא ,ילש םיבתכמב עוקש ינא .ןכ
 לע תוטלתשהל תמלשומ תינכות יל שי
 ".םיבוביס השולש ךות היסקאלג יצח
 דחאמ חור .ילש םילכה תא יתזזהו יתינע
 לע םיפלקה תא יל הפיעה ריקב םיקדסה
 הכלה הנה .םתוא ואר םהינשו הפצרה
 ,ןגרומ ןוויכל ההות טבמ יתפעה .תינכותה
 .תוחכוה יל ויה אל לבא

 תחכש" ,ןגרומ יל הבישה "ךל המדנ"
 תיזחב ךלש הנטקה הצריפה תא ןיטולחל
 תוחוכ תזזה ךות הרמא איה ",יתיא
 .ילש תיבה בכוכ ןוויכל רתויב םייביסאמ

 ךמויק םצע תא ץוחמל תדמוע ינא"
 וליפאש ךכ ,היסקאלגה ינפ לעמ ללמואה
 לכמ וראשי אל םייפוקסורקימ םידירש
 ןיב ףחרמ זג ןנעל ךופהת התאו ,ךיתוחוכ
 "ה

 *,ןויערה תא ונבה ,ןגרומ ,רדסב"
 .תחא הנקז ,יארתו יכח ,הל יתינע

 םמוז אוהש יתדשח ,זזו ךייח טושפ יבא
 הפקתהה חוכ גיהנמ לע ןגרומל טלתשהל
 'חוכשל' ימצעל יתשרה ןכלו ,ילומ דמעש
 לוכי דימת ינא ,הזמ ץוח .איהה הצריפהמ
 תוחוכה ירוחאמש הירוטירטה תא שובכל
 .הלש הכלממה ראשמ םתוא קתנלו הלש

 הלאש "?ונלביק םיבתכמ וליא זא"
 ינדמ ,ידמל הנהמ בתכמ יל שי" .ןגרומ
 אל אוהש טנטפ ול שי .ביבא-לתמ ירשנ
 ליטהל איה ולש תינכותה .לעפיש חוטב
 ךכ ,תידמימ-תלת תלד בירי םסוק לע
 זאו .וירוחאמ האיציהו ולומ הלש הסינכהש
 - שא-רודכ ,חיננ ליטי םסוק ותוא רשאכ
 אצי ,םסוקה לומש תלדל סנכי רודכה
 הזמ ץוח .םסוקב עגפיו וירוחאמש חתפב
 ןוקרד לומ תושעל המ תעדל הצור אוה
 יגוס שי םאו (שיש ןקז יכה) ןוילע-יאטל
 ".ןקחשל רפסב םיעיפומ אלש תויומד

 ,לוגד ןויער" ,בל ברקמ הקחצ ןגרומ
 איה לבא ,ךלש תידמימ-תלתה תלדה
 תיכז םא קרו דחא בוביסב קר תלעופ

 ,המזויב תיכז םא .ינשה םסוקה לומ המזויב
 המ לכ זאו ,םדוק לעופ ךלש םסקה
 הז ירחא דיימש ןבומ .שחרתמ תראיתש
 זוזיו ,הפ הרוק המ ינשה םסוקה ןיבי
 תובחרה שי ,תויומד יגוסל רשקב .הדיצה
 המגודל ,המלשה ירפסב תומייק תויומדל
 ךמ6 (?סזמק!616 [ץואהוטז התססס%א

 הפ ומסרופ ירמגל תושדח תויומד .וירבחו
 תומלוע ירפסבו כזגפסמ א1ג842186-ב םשו
 6וסתושופז-ה איה תחא תומד דוע .םינוש

 תרדסל ךיישש ,ולשמ רפסב עיפוהש
 ,הבחרהה

 ,הא" .יבא הל ריכזה "?ןוקרדה םע המ"
 המ לכ תושעל רשפא הזכ ןוקרד לומ .ןכ
 יתייה אל לבא .חורבל רקיעב ,םיצורש
 ".ךלש םייוכיסה לע תרמהמ

 גיהנמל תונמאנ לוגלג יעצב ,ןגרומ"
 עיבצהו יבא הילא הנפ ",םש ךלש חוכה
 אוה ,ידגנ חלשנש הפקתהה חוכ גיהנמ לע
 ,ותושרל דומעי אבצה זאו לשכיתש הוויק
 חותפלו ,"בגהמ" ןגרומ תא ףוקתל ידכ
 בשוח ינא" .תותיזח יתשב המחלמב הדגנ
 ".ןטק דחוש לבקל דמוע אוהש

 תא הקרזו ןגרומ הביגה ".הכח ,הכח"
 לע הלפנ זאו תצק הלגלגתה איה ,היבוקה
 .8-ל הכפהתהו םשלו הפל הדנדנתה ,2
 תוחוכ ריבעהל ךרטצא ינא וישכע ,יתחנאנ
 .הרוחא

 תא יתננכתו תואבצ רפסמ יתזזה
 דוע שי" .חוכ רוגאל ידכ ילש תורצבתהה
 .יתלאש "?תניינועמ .םיבתכמ

 רמות ,ייקוא" .הבישה איה ".חטב ,ןכ"
 המכ דוע ךתוא לאוש םילשורימ ןיקטא
 המ תעדל הצור אוה .םידפרע לע תולאש
 םאהו ,דפרע ידי-לע תגרהנש תומדל הרוק
 יהשלכ ךרדב רענתהל לוכי דפרע
 ".ונודאמ

 המק דפרע ידי לע תגרהנש תומד ,הא"
 גרהש דפרעל דבע-דפרעכ הלילה ותואב
 ךרדהו ,ונודאל תייצל ביוחמ דבע .התוא
 תא לסחל איה תודבעמ רענתהל הדיחיה
 ךפוה אל הזש בל םיש .טילשה -דפרעה

| 

 ומ
 דפרעל קר אלא ,םדאל הרזח דפרעה תא
 ".ישפוח

 הלש הפקתהה אבצ תא הלציפ ןגרומ
 תא רתוי קזחה ויצח םע הפיקתהו ,םיינשל
 לש תוחוכה תא ינשה ויצח םעו יתוחוכ
 היה ןגרומל לבא לוקש היה ברקה .יבא
 םגו יתוא םג החירכה איהו תויבוקב לזמ
 .תובושח תוירוטירטמ תגסל יבא תא
 .חצנל הדמע הפשכמה

 ילא קרז ,הבשחמל ןמז ול קפסל ידכ
 תוומ" :לש טבמ ויניעבו ףסונ בתכמ יבא
 "והבלכל

 לבקל הצור ת"פמ חמצ יעור ,ןגרומ"
 תעדלו 0308 אסח4 לע םיטרפ תצק
 ".ק6חזגפסח תא תונקל ןתינ ןכיה

 ד58 לש קחשמ אוה (נגמותוג ואסז]0"
 רחאלש ץראה רודכ ינפ לע םיקחשמ ובש
 רשפאש אוה יפויה .תיניערגה המחלמה
 תויצטומ וא םיליגר םישנא קחשל
 חמצ ומכ ,ןיטולחל תוערפומ תויניערג
 הטישה .םיידי עבש םע םדא וא יתנובת
 איה ,המודא הספוקב גישהל ןתינש ,הנשיה
 האצי הטישה לבא .תממעשמו הבולע יד
 טושפ רופישהו דחא רפסב ןמזמ אל שדחמ
 ,םיהדמ

 הטיש יהוז ןכבו ,םטמשזגעסה-ל רשקב
 ,בגא ,תבשחנש) ('גגספוטתמו תרבח לש
 ,(םויכ קושב רתויב תובוטה תורבחה תחאל
 ותפוקתב הילגנאב םיריבא םיקחשמ הב
 !םש העיפומ ינא וליפא ,רותרא ךלמה לש
 התוא גישהל ןיא ,יעור ךלזמ עורל לבא
 .םויכ ץראב

 לא םיקוחרה וילייח תא זיזה יבא
 רמגנ בוביסה ,ןגרומ תא ףיקתהו תיזחה
 .בתכמ ול יתתנ .וקיתב

 בתכמ ונל שי" ,הילא הנפ אוה ,"ןגרומ"
 אוהש רמוא אוה ,רעס רינ םשב והשיממ
 שפחמ אוהו \כ6₪-ו 60 רבכ קחיש
 ".ךתצלמה תא הצור אוה ,השדח הטיש

 הטישהמ הצור אוה המ טריפ אוה"

 ?תושעל הלוכי ינא המ זא ??אל ?ולש
 בותכת ??יל בישקמ התא ?ןרע ,םהל בותכת
 לבא ,תוטיש לע ץילמהל הנכומ ינאש םהל
 אל המ .שפחמ אוה המ תעדל תבייח ינא
 תואיצמה תמר ?8.0-ב-ויניעב ןח אצמ
 תויהולא ?תונורשכה רסוח ?הכומנה
 רובעל הצילממ ינא יללכ ןפואב ?תויומדה
 חונו תיסחי הטושפ איהש םושמ \158א?-ל
 תוניחבמ ,הזמ ץוח .התוא ןיבהל דואמ
 היתוסיפתב .402082-ל הבורק איה תובר
 ךכ (תונוכתו תועוצקמ ,םימסק ,תוגרד)
 בשוח התא םא לבא .לק תיסחי רבעמהש
 תויניצר תוטיש םע דדומתהל לוכי התאש
 קר [ז6ז0-5ץ516חו וא א[ץזגשפ תא הסנ

 ".תויורשפא בורמ דוביאל ךלת לא ,רהזיה
 ילש תואבצה תא םייתניב יתזזה

 ןת :ןוגכ) ןודז תובשחמ ,ןגרומ תא יתפגיאו

 לסח זאו ,תצק חסכתהל יבאלו הפשכמל
 יל היה הזמ ץוח .ישארב ולע (םהינש תא
 לש גיהנמה תא דחשלו תוסנל ףסכ קיפסמ
 .תינשב ןגרומ

 תא הקיחרהו יב הדשח הארנכ ןגרומ
 המכ דוע האיבה איה .ברקה הדשמ גיהנמה
 תיב לע תיגטרטסא הפקתה העציבו תואבצ
 םיחלצומ םילוגלג המכבו ,ילש תשורחה
 .תוברח לג ונממ הריאשה

 יתנגה הנבמל וילייח תא זיזה יבא
 ינפל" ,רמא אוה ",ןגרומ" .עתפל רצענו
 "?אל ,תוחוכ דוע יל ויה עגר

 םישאמ התא" ,ןגרומ החתרתה "?המ"
 "?תואמרב יתוא

 המכ םירסח יל םג" ,יתצרפתה * ,ייה"
 "...ןאכ תוחוכ

 .דובא קחשמ היה הז אליממ ,ארונ אל
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 .02-521425 ,יעור ,9 ,בירי .דחאל ח"ש 40-ב רסלק + 200-ב םטסיס רטסאמ הגס הריכמל = ח"ש 300 = םילוקמרו הנכות םע 09-507472 ,ןהכ רמות .םיכסמה יגוס

 םיקחשמה תא תונקל תניינועמ * לש ומלוע קחשמב עוקת !וליצה * ,71 ,יטיירט קיד :ןוגכ םיקחשמ + ח"ש רשקתהל אנ םיטרפ רבדב .דבלב 10:00-19:00 ןיב םוי לכ)
 ימי ירבד ,םיפוקה יא :םיאבה טלשה תא םיגישמ הפיא .ןיוו בצמב םלוכ רשאכ םיקחשמ הריכמל א 0 ,א/\אוק ₪ ,ללח םחול .09-352929 ,הנרואל בצמב יאפוריא ודנטנינ הריכמל *

 + םלוכ .םילולמנה יטבשו הידנריק ?רבכעה תא םיררחשמ ךיאו טובורל הזיראב ירוקמ ןבומכו שדחכ הלועמ ,ינוי .דועו פא ך יא אגאע :םיקחשמה הפלחהל וא הריכמל =* ללוכ) חדקא + םיקחשמ 8 ,בוט

 .03-9610047 ,ינש .תירבעב תוארוה יא םיקחשמב םג הרזעל קוקז .דועו םירבסה ,םידוק רפס ללוכו .(ברעב) 7-5 - 51 \א-1אא ,ח"ש 149 - 108 ןתינ .ךומנ ריחמב (חדקאל קחשמ

 חצר קחשמה תא ףילחהל ןיינועמ הרומתב .2 םינילבוגו 2 םיפוקה .03-6910006 ,םדא | תונכות + 627% הגימא הריכמל =* ,רעלג תימע :ל תונפל אנ .ח"ש 9 ,לסרודכ :ןוגכ ,םיקחשמ קר תונקל

 וא םימדה ןויגיפ קחשמב ימאימב ,ירוא .םירחא םיקחשמב רוזעא | ,השמ .םיטקסיד 2 + (:2-0א[ + ,םינב ןוכש ,גרוברו-הדש בשומ .דועו 2 הינוולטסק ,הדאיפמילוא

 .04-920770 ,רואיל .ח"ש 75-ב .,.90 | וליצ ה .9 ,44935:דוקימ ןיב אל) 03-725088 ,ליג
 קחשמה תא ףילחהל ןיינועמ -=* ךיא .3 ןוקרדה תרואמ קחשמב =* | , :םיקחשמ 7 + ןוסאגמ הריכמל א שדחה קחשמה הריכמל א ,(14:00- 0

 םייגל (וראז 5 קמא 51/5 2 םסקמ םיאצויש םירוציה תא םיגרוה | יקימ ,יאפופ ,הטרק ,רזוח ןמטאב טצט סת זחא התו סו כמא 3 בצמב םטסיס-רטסאמ הגס הריכמל א
 | םיגישמ ךיא .2 םיפוקה יאב עוקת * , 006 56 6 לכ |

 וא רחא ו//[: קחשמב יוב ?ינשה.ךסמב דראידרומ לש שאה ₪ וירמ ,ה'גנינה דלי ,סואמ + (ח"ש 170 הלע) ח"ש 120-ב בוט בצמב םיקיטסיו'ג 2 + הלועמ
 יאב תורבקה תיבבש הפמה קלח תא יחמ | | "  המיטלוא [

 וא 50 חה א[גתזס 1.גאק 2-ב :םיקחשמב רוזעל ןכומ ינא ,ןכ ומכ | ריחמב - 162111א(ז 5141 -ו + ח"ש 80-ב 7 המיטלוא קחשמה ,(םיימינפ 2) םירדהנ םיקחשמ 10 +
 | .03-9382471 ,בירי ?ןושארה : לא ל שב וא . :

 .04-920770 ,רואיל .ח"ש 130 תרומת תוחתפמה ,דולב דאב ,2 תועבטה רש /' 4 . ₪ .03-6415839 ,ןליא .לוז כ ח"ש 15-ב םינוש ףושיכ ירפס !דבלב ח"ש 500 לש םיהדמ ריחמב
 ְי : ₪ סולינה לע חצרב םישוע המ !ו!ווליצה * ל ו ב |

 יאליג) הריעצ םיבשחמ תרבחל =* ,ךברוא זרא .דועו ןומראמל תא םיחתופ ךיא ?10:40 העשב ש (תוטלק) םיקחשמ הריכמל .04-833444 ,לט .דחא םיקחשמ לש הינקל תורשפא שי

 עדי ילעב םירענ םישורד ,4 .,.,5 הכ דמות 6 רבעמה םוקמב ,תושדח 50 א[ לש בחר ןווגמ !תומולחהמ עצבמ * ,דחא לכ ח"ש 50 לש ריחמב דבלב
 וא/ו םיבשחמב ,הקיפרגב ןורשכו / - ₪ 5 ,בדנ .ח"ש 50 קר ח"ש 0 .םיקיחצמ םיריחמב 281 תורבוח .03-- 6

 | ןיב םוי לכ) 2 | 9 | |
 רוזיאב םירגה 6/לקספ תונכיתב ו ,-4 .02-521425 ,יעור 5131 .גזא 001. בשחמ הריכמל *

 וא 04-227756 ,לבוי .הפיח ./ ו ימאותל תונכותו םיקחשמ הריכמל * ירמגל שדח סירטט רישכמ הריכמל = קפס :ללוכ שומישל ןיקת בצמב
 1 תיתרטשמ הריקחב םישוע המ =* ב שש

 .(ברעבו צ"החא) 5 | ,סנוזמא ,סמלוה קולרש :ןוגכ [מאו ,ירוא .םיקחשמ המכ םע גצו תוטלק ,חוכ
 עסמ יצירעמ םע בתכתהל ןיינועמ * !הרזעל ןגחתמ ?םינעונפואה ירחא . -/ | 7-0

 | , ,קילומש .דועו תובוחרב םעז .,.,-1 וקוריו הדג 5צ ד א1-2 תא
 יץיבונורהא ,ןוריע איג .םיבכוכ ןיב .02-343391 ,דיוד 4

 ,4 ףוטע ,שדח א15-2005 6 הריכמל * ח"ש 200 תרומת םירזיבאה לכ .12'
 .44452:דוקימ ,אבס-רפכ 7 לש ומוי קחשמב יתעקתנ !וליצה * וגל תוטל בשל . . ו = 86

 ו 0 ל שיק תלל לשינה יש ל תושדחכ ןוסאגמל תוטלק 2 הריכמל * ריחמב ,תירוקמה ותפיטעב רוגסו םישדח 360% םיטקסיד לש הליבח +
 | | בהואש ימ לכ םע בתכתהל ןיינועמ * ,ינוי ?דיתעל םיעיגמ ךיא .לקטנטה | | 1-6 ן |
 6 | 70-ב 2 בוחרה םחול :קיחצמ ריחמב 03-5364560 ,ימר .עצבמ הריכמל ,ןכ ומכ .םניח ןיטולחל

 ,(גא2כ דחוימב) םידיקפת-יקחשמ .(ברעבו 7 5-  ח"ש 50-ב ןוקרדה רגתאו ח"ש (20:00-22:00) ד ו ד

 1 ר יט ,אזאדיטאשסו) היזיוולט יקחשמ יו וו יא | 0-2 יחרזמ ביבא םיאבה םיקחשמה הריכמל * - ירא 3 שד 2
 ,ורלוטס ינש .13-15 יאליגב ד"ומ יבשחמו ואדיו-יקחשמ (דועו 0 קוקז ינא ,א/ג\אזג(6 א1א5ז0א 2 וו 6 י הו 6 4
 | | - ג םטסיס רטסאמ הגס תכרעמ הריכמל א קרבה :תירוקמה םתזיראב יוב-םייגל ,- 4

 ,75623 צ"לשאר 16 רבליס אבא 11 גרבנירג ,רמה ודיע .[םאו םיקחשמב רוזעא הרומתב .םידוקל 0 1 א :
 0-7 69379 ביבא-לת ,ןח-ירוזא הנאידניא ,שימייב יליוו ומכ םירחא 5. 111 וםיקחשמה + השדחב בצמב 2 דנ?-וירמ רפוס ,ח"ש 95 - + םיקחשמ 5 + יוב-םייג הריכמל א

 םיכובמ תרובח םיקהל ןיינועמ קחשמל םידוקה תא תונקל ןיינועמ * 04-917536 ,זעוב .דועו סנו'ג םיקיטסיד ב 2 + ויה םיקחשמ 8 תטלק ,ח"ש 120 - ןיוצמ שי) דבלב ח"ש 320-ב רוטמרופסנרט
 ל 1 ב 0-7 | | | = ] יקחשמה תא םג שוכרל ןתינ) ,הבישח קחשמ ,וירמ ר"ד :ללוכ ישכמו לשל תורט
 ,א"ת רוזיאב םיליחתמל םינוקרדו ףילחהל וא ,לוז ריחמב לגרמה קחשמב יתעקתנ !וליצה * << 2 6% י 6 5 5 : . - ו

 ,ןב .12-14 יאליגל ,מ"הש יוצר :םיקחשמה דחא תרומת .30 ךסמב 115 1081 אא 1-0 ,ימולהי | ופוקובור / ה'גנינה יבצ מקפ | 5 - . .. 2 י*

 ,5 סוטיקוה ,והלזור) אתא 557 4 .םיגרואל םיפיט הרומתב תתל ןכומ 2 ,1 הכרעה 0 6 ויממל , : ישבה 0% חיש - . | 6 , , 0 - יי

 13-14 תוגרדב םסוק-םחולו מ"הש < .03-598987 ,יסוי .71 1ג8₪ וא | 03-3521044 ,רהוז  טיצוושב שאה קחשל ןסמ , : תלדגמ תיביכז לעב יוב-םיינל ו - - --

 ו ה בשמה | קש קה ריו 8 4 48 [- 2 ו םילוז | הרואת שי םילוקמד ה 0 הוה
 י . . 4-2 , 7 י ו ?-- | 0 ד + א ות 0 /

 ה ו ו הוק הפ .03-818839 .שוטניקמל ב 7 + "שימייב יליוו" קחשמה הריכמל א תנעטנ הללוס לע לעופש יוב יל < םיעוגפוא ורכחב ר .
 םינקחש תשפחמ כ תצובק =* הנאידניא קחשמב רוזעל ןיינועמ * םיצחול המ לע ."ןויגהה יקוצ" לומ ל ו - קי /, ,4- ₪ . = % . יי

 ירוזיאב 12-15 יאליגב תוינקחשו ו/175-ב סיטנלטאה לרוגו סנו'ג תויתוא וליא לע ?םשל םיעיגמשכ א - 0 =. . . . 2 - 3 - ו

 הקפא תואנו ביבא זועמ ,ףסוי-רדה דע ₪181-בו ףוסה דע 15/%א1-ו .04-221431 ,םעונ ?םיצחול 2 / ו . : " . ל 4 | אייבל קיד - 6--
 ןיב) 03-6472661 ,ינד .א"תב ,ןוסבקעי יבוק .1.צ אזאדצ-ה םיטובורה שגפמב יתעקתנ !וליצה א דוקה לכ !רהמ ורשקתה .דבלב שדח "בטוק עצבמ" קחשמ הריכמל .04-333656 ,דוד וא רואיל .(ראודב

 .(16:00- 0 .(תבשב אלו 5 םיגרוה ךיא .םירובדה םע בלשב .03-6910006 ,םדא !הכוז .הכרדה רפס ללוכ ,תירוקמ הזיראב 2 ןוט-ינייט ודנטנינ קחשמ הריכמל

 ₪47 ושכ %- 46כ
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